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Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД ІV 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. 

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. 

Розуміючи проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян до правової 

допомоги, в ІV кварталі 2018 року Першим МЦ з надання БВПД здійснено ряд заходів щодо 

посилення їх правової спроможності та доступності правової допомоги.  

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

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

Урядом України  

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, 

проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 

юрисдикції МЦ працівниками центру розроблено «карту правових потреб» громадян на основі їх 

звернень. 

На Миколаївщині створено обласну робочу групу в сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, мета якої підготовка низки розпорядчих документів для реалізації 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».  Про це 03 жовтня 

2018 року говорили під час засідання координаційної ради з питань сім’ї і жінок, серед учасників 

якої була заступник директора Центру Ольга Василенко.  

На Миколаївщині розпочали роботу мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, 

які виявлятимуть і допомагатимуть постраждалим від гендерно-зумовленого та домашнього 

насильства. Наразі в області функціонує 3 мобільні бригади. Одна – діятиме на території 

Баштанського, Березанського, Вітовського, Снігурівського районів, друга - на території 

обласного центру, і третя бригада - охопить Первомайськ, Первомайський та Арбузинський 

райони. 
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09 жовтня 2018 року відбулася нарада, у якій взяли участь керівники Центрального, 

Заводського та Миколаївського районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» в 

Миколаївській області, а також представники центру.Під час проведення спільної зустрічі було 

ознайомлено працівників пробації з порядком отримання безоплатної правової допомоги, 

категорією осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, місцем 

знаходження та контактною інформацією центрів БПД та обговорено питання проведення 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості засуджених осіб 

щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення 

зустрічей, семінарів, правових навчань, а також узгоджено відкриття дистанційних пунктів 

доступу до БПД в приміщеннях підрозділів пробації. 

10 жовтня 2018 року у приміщенні міської бібліотеки відділу культури Очаківської 

міської ради відбулося відкрите звітування OPEN REPORTING « Розвиток системи БПД в 

Миколаївській області за 9 місяців 2018 року. Партнерство та співпраця». Даний захід відбувся 

за участю: директора РЦ у Миколаївській області Наталії Гнатуші, директора центру – Олега 

Матвієнко, директора Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД – Олега 

Антонця, начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерії Кутюхіної, голови 

громадської організації «Очаків за справедливість» Олександра Іваницького, голови громадської 

організації «Схід. Інтеграція» Світлани Пономарьової, заступника директора – начальника 

відділу організації працевлаштування населення Очаківської міськрайонної філії Миколаївського 

обласного центру зайнятості Людмили Шарченко, начальника Очаківського міськрайонного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» Миколаївської області Пробація України - 

Миколаївська область майора внутрішньої служби Валерія Ткаченко, фахівця Очаківського 

міськрайонного сектору філії Державної установи «Центр пробації» Миколаївської області 

Олени Климчук, директора територіального центру з надання соціальних послуг (соціального 

обслуговування) м. Очаків Віти Аврамішиної, директора громадської організації «Фонд розвитку 

м. Миколаєва» Михайла Золотухіна, представників Чорноморської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Очаківського району Миколаївської області. 
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18 жовтня 2018 року працівники центру прийняли участь у інформаційній вуличній 

акції Хода за свободу, приуроченой до Міжнародного Дня боротьби з торгівлею людьми. Під час 

проведення акції серед мешканців та гостей м. Миколаєва проводилось роз'яснення про 

існування проблеми торгівлі людьми, про її форми, способи втягнення в трудову експлуатацію, 

про порядок звернення до центрів та відділів бюро правової допомоги для захисту своїх прав 

тощо. Також поширювались інформаційні буклети "Захищай свої права!", з контактною 

інформацією та адресами центрів і відділів бюро правової допомоги та листівки наших партнерів 

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. "Не стань заручником 

торгівлі людьми!". 

19 жовтня 2018 р. головний спеціаліст Анастасия Дракина прочитала чергову лекцію в 

Університеті третього віку Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Заводського району, на тему: «Договір довічного утримання. Договір 

дарування. Спадковий договір та актуальні питання спадкування за заповітом і за законом». 

також під час виступу Анастасія ще раз наголосила про точки доступу до БПД, категорії клієнтів, 

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

Правопросвітницькі лекції працівники Центру в Університеті третього віку 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заводського та 

Центрального району читають згідно затверджених графіків двічі на місяць. 

12 листопада 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова для працівників 

Центрального районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Миколаївській 

області Пробація України - Миколаївська область провела лекцію "Дія закону Савченко у часі та 

порядок його застосування". 

15 листопада 2018 року працівники центру прийняли участь у засідання обласної 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення в Миколаївській області.Обласна 

координаційно-методична рада з правової освіти населення в Миколаївській області діє з метою 

створення в регіоні необхідних умов для одержання, використання і поширення правових знань 

серед осіб, які не мають юридичної освіти в усіх сферах суспільного і державного життя. До її 

складу входять представники структурних підрозділів Миколаївської облдержадміністрації, 

обласної юстиції, системи Безоплатної правової допомоги, правоохоронних органів, вищих 

навчальних закладів та громадських об’єднань. 

28 листопада 2018 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня інвалідів та в рамках 

всеукраїнської декади зайнятості осіб з інвалідністю у відділі сприяння зайнятості в Заводському 

районі Миколаївського міського центру зайнятості відбувся інформаційно-просвітницький захід 

«Під єдиним дахом» за участі соціальних партнерів та безробітних громадян з інвалідністю. Захід 

проводився з метою привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю, надання їм 

всебічної допомоги та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праціУчасть в заході 

взяли директор Миколаївського міського центру зайнятості Наталія Рябова, заступник директора 

– начальник відділу сприяння зайнятості в Заводському районі Наталя Семененко, начальник 

відділу по роботі з людьми з інвалідністю Управління соціальних виплат і компенсацій 

Заводського району Мар’яна Радіонова, головний спеціаліст Заводського відділу обслуговування 

громадян Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Ганна 

Іванченко, головний спеціаліст Первинного центру надання безоплатної вторинної правової 

інформації та консультації Анастасія Дракіна, начальник відділу правового забезпечення Фонду 

соціального захисту інвалідів Ірина Дорошенко, завідувач амбулаторії №1 центру первинної 

медико-санітарної допомоги №6 Світлана Підручна та 16 безробітних осіб з інвалідністю. 
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30 листопада 2018 року працівники центру розповіли учням 7-9 класів Миколаївської 

загальноосвітньої школи №53 про знущання над жертвою в колективі, віртуальне переслідування, 

викрадення дітей, такі негативні явища ховаються за словами Булінг, кібербулінг, кіднепінг. 

Старшокласники отримали відповіді на найважливіші запитання: Що робити, якщо у школі з 

тебе жорстоко кепкують або навіть б’ють? Як захистити себе від образ у соціальних мережах? 

Яким чином ми можемо навчити дітей ніколи, ні за яких обставин не довіряти незнайомцям? 

12 грудня 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами з 

надання БППД прийняла участь у виїзному засіданні спостережної комісії при Миколаївській 

РДА в Ольшанській виправній колонії (№ 53). 

12 грудня 2018 року директор центру Олег Матвієнко прийняв участь у презентації  

інформаційного ресурсу «WikiLegalAid», який організований та проведений у Регіональному 

центрі з надання БВПД у Миколаївській області 

13 грудня 2018 рокуначальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами з 

надання БВПД провела зустріч в Центр ювенальної пробації м. Миколаєва з неповнолітніми 

клієнтами пробації. Вікторія Царьова роз’яснила правила та порядок перебування в місцях 

позбавлення волі, розповіла про проблеми з якими стикаються люди після звільнення. І 

найголовніше - як уникнути особистого знайомства з гратами! 

17 грудня 2018 рокупрацівники 

центру розповіли учням 9-10 класів 

Миколаївської загальноосвітньої школи 

№7 про знущання над жертвою в 

колективі, віртуальне переслідування, 

викрадення дітей, такі негативні явища 

ховаються за словами Булінг, кібербулінг, 

кіднепінг.Старшокласники отримали 

відповіді на найважливіші запитання: Що 

робити, якщо у школі з тебе жорстоко 

кепкують або навіть б’ють? Як захистити 

себе від образ у соціальних мережах? 

Яким чином ми можемо навчити дітей 

ніколи, ні за яких обставин не довіряти 

незнайомцям? 
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Заходи відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

 

02 жовтня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмила Бенедюк, в рамках всеукраїнського 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провела правове навчання для працівників 

Територіального центру соціального обслуговування населення 

Березанської райдержадміністрації на тему: «Поновлення на роботі 

незаконно звільненого працівника». Розповідаючи про порядок 

оскарження до суду рішення роботодавця про звільнення, було 

звернуто увагу присутніх:на відшкодуванні середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу;на відшкодуванні моральної шкоди;на принципи 

виконання рішення суду про поновлення на роботі і відповідальність за 

його невиконання. 

Фахівці бюро правової допомоги для слухачів Університету 

третього віку також приділяють чимало уваги. Так, 3 жовтня 2018 

року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк провела 

першу лекцію в новому навчальному році для слухачів Університету третього віку на тему: 

«Система правової допомоги в Україні», яка відбулась у Березанській центральній районній 

бібліотеці. Відповідно до частини 1 статті 59 Конституції України, кожен має право на правову 

допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. На виконання 

цього положення Конституції України, міжнародно-правових зобов’язань, які взяла на себе 

Україна при ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року , 

і рекомендацій Ради Європи, 2 червня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу», який набув чинності 9 липня 2011 року. Метою цього 

Закону є, зокрема, визначення змісту права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 

цього права, підстави та порядок надання БПД, державні гарантії, що стосуються БПД, тощо. 

 
 

11 жовтня 2018 року у відділі «Березанське бюро правової допомоги» відбулась робоча 

зустріч між начальником відділу Людмилою Бенедюк та соціальним працівником Коблівської 

сільської ради Коблівської ОТГ Березанського району Миколаївської області Оленою Плігіною з 



 

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

питань надання соціальних послуг у вигляді безоплатної правової допомоги незахищеним 

верствам населення та протидії насилля серед жителів територіальної громади. Були обговорені 

шляхи розповсюдження інформації про надання безоплатної правової допомоги серед місцевих 

жителів. Особлива увага була приділена видам насильства, порядку звернення осіб , що зазнали 

домашнього насильства, до Мобільної бригади соціально - психологічної допомоги та 

застосування до кривдників таких заходів як обмежувальний і терміновий заборонний приписи. 

11 жовтня 2018 року в Березанському районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Миколаївській області відбувся за участю начальника РС Ігоря Ходана, 

начальника відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмили Бенедюк та начальника 

Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Катерини 

Курилопроведено робочузустріч. Зустріч розпочалась з узгодження графіку роботи 

консультаційного пункту громадян (спільного прийому громадян) в Березанському районному 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області на 2018 рік, 

розробленого відповідно до Меморандуму про співпрацю між Адміністрацією Державної 

кримінально-виконавчої служби України, Державною установою «Центр пробації»та 

Координаційним центром надання правової допомоги від 17 вересня 2018 року. 

23 жовтня 2018 року на базі Березанської районної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості відбувся семінар під назвою «Техніка пошуку роботи. Співбесіда з 

роботодавцем», в якому взяла участь начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмила Бенедюк.Процес співбесіди це – ключовий момент у працевлаштуванні і часто успіх чи 

поразка на цьому шляху залежить від нашого уміння показати себе з кращого боку, справити 

гарне враження та переконати роботодавця, що саме ВИ та людина котра йому потрібна. Іноді 

рівень нашої освіти, чи навіть професійні якості та досвід роботи залишаються непомітними, 

якщо особа не зможе правильно себе само презентувати. Неабияке значення в процесі співбесіди 

має початковий етап підготовки, під час якого особа має зібрати якомога більше інформації про 

установу, чи організацію куди її запрошено. Часто особи не надають цьому значення і зрозуміло 

шкодять своєму процесу працевлаштування. Під час семінару всі учасники ознайомились з 

головними правилами поведінки під час співбесіди, головними прийомами самореклами, 

розглянули найпоширеніший набір фраз, що часто використовуються в співбесіді та 

підготувались давати на них правильні відповіді. 

24 жовтня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмила Бенедюк разом з соціальним працівником Коблівської сільської ради Коблівської ОТГ 

Плігіною Оленою провели заняття зі школярами 5-9-х класів в Українській 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, розповіла про поняття булінгу, методи його подолання та ознайомила 

школярів в порядком отримання безоплатної правової допомоги в тому числі шляхом звернення 

в Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги . 
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Під час виїзного прийому громадян до с. Українка Коблівської сільської ради 

Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області 24 

жовтня 2018 року, начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Перший 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД Людмила Бенедюк разом з соціальним 

працівником Коблівської сільської ради Коблівської ОТГ Плігіною Оленою відвідали 

Український заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Васильок». Виконання батьками 

батьківських обов’язків, дотримання та захист прав дітей, протидія насиллю а сім’ї, отримання 

безоплатної правової допомоги – такі питання обговорювались під час зустрічі із завідуючою 

дитячого садка Василець Альоною Вікторівною. 

В Березанському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в 

Миколаївській області Пробація України - Миколаївська область 15 листопада 2018 року 

відбулася спільна робоча нарада за участю старшого інспектора установи – лейтенанта 

внутрішньої служби Ганни Овсяннікової, начальника Березанського бюро Л. Бенедюк, 

начальника Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ Екатерина Курило та директора 

новоутвореного в Березанській ОТГ Центру з надання соціальних послуг Галина Чернеженко. На 

нараді обговорювались шляхи взаємодії між установами щодо набуття громадянами необхідного 

рівня правових знань, формування у них поваги до права та реалізації права людини за участі 

безоплатної правової допомоги. А також була можливість отримати необхідну кількість 

інформаційного матеріалу для підвищення поінформованості потенційних осіб Центру про 

послуги, які надає Березанське бюро правової допомоги. 

20 листопада 2018 року в приміщенні відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

відбувся семінар-нарада на тему: «Протидія насильству в родині» за участю начальника 

Березанського бюро правової допомоги Бенедюк Людмили Олександрівни, начальника 

Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Курило Катерини 

Анатоліївни, в. о. директора Березанського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Ковєнєвої Олени Володимирівни, психолога Степанової Катерини Володимирівни, 

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

молоді Чилей Тетяни Іванівни та головного спеціаліста відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» Новиченко-Дель Олени Олексіївни. 
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26 листопада 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмила Бенедюк відвідала новоутворений відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді в 

Коблевській сільській раді Коблевської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

Миколаївської області. Разом з начальником відділу Боднар Раїсою Василівною було обговорено 

шляхи подальшої співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям громади, 

зокрема незахищеним верствам населення, які потребують захисту своїх прав у судовому 

порядку. 

05 грудня 2018 року головний спеціаліст відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Олена Новиченко-Дель разом начальником Березанського районного відділу ДРАЦС Головне 

територіальне управління юстиції у Миколаївській області Катериною Курило провели нараду в 

Краснянському дошкільному навчальному закладі, поспілкувалися із завідувачем закладом 

Світланою Гавлік, помічником вихователя Оксаною Гончаренко та вихователем Оленою 

Соломикіною та обговорили питання державної реєстрації народження дитини, особливо 

незахищених верств населення, дітей ромської національності. 

10 грудня 2018 року, в Березанській школі стартував Всеукраїнський тиждень права і 

розпочався він в 4-А класі з інформаційної години «В гостях у «Права» , яку провела для 

школярів начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Перший миколаївський 

місцевий центр з надання БВПД Людмила Бенедюк. Учнів було ознайомлено з Конвенцією про 

права дитини, обговорено основні права людини та наголошено на обов’язках школярів, і вже 11 

грудня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк 

разом із начальником Березанського районного відділу ДРАЦС Головне територіальне 

управління юстиції у Миколаївській області Курило Катериною та начальником Березанського 

районного відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Грубим Михайлом провели заняття зі 

школярами десятого класу Березанського ЗЗСО I-III ступенів, 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, розповіла про поняття булінгу, методи його подолання та ознайомила 

школярів в порядком отримання безоплатної правової допомоги в тому числі шляхом звернення 

в Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги . 

12 грудня 2018 року, в рамках Всеукраїнського тижня права та загальнонаціонального 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», начальник відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмила Бенедюк спільно з працівниками Березанської центральної 
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районної бібліотеки провела «годину спілкування» з учнями 8-А класу Березанського ЗЗСО I-III 

ступенів на тему: «Право на працю неповнолітніх» та  13 грудня 2018 року – для учнів 10 класу 

Березанського ЗЗСО правовий урок на тему: «Реформування судової влади та порядок звернення 

до Конституційного суду України зі скаргою». 

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується. Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю. Неповнолітні, 

тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до 

повнолітніх осіб. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших 

умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України . 

Протягом 10-15 грудня 2018 року в Березанському районному суді Миколаївської 

області фахівці бюро правової допомоги провели виставку малюнків молодших учнів 

Березанського ЗЗСО на тему «Правосуддя очима дітей», яка була організована до 

Всеукраїнського тижня права. 

Для працівників та відвідувачів  сільських рад Березанського району Миколаївської 

області постійно проводяться різноманітні інформаційні компанії, приміщенях сільської ради 

розміщуються довідкові матеріали, працівникам сільради надаються методичні рекомендації 

щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого 

самоврядування мешканцям громади та затвердження програми з надання безоплатної правової 

допомоги. 

26 грудня 2018 року на базі Березанської районної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості відбувся семінар під назвою «Техніка пошуку роботи. Співбесіда з 

роботодавцем», в якому взяли участь начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмила Бенедюк та головний спеціаліст відділу Олена Новиченко – Дель. Під час семінару всі 

учасники ознайомились з головними правилами поведінки під час співбесіди, головними 

прийомами самореклами, розглянули найпоширеніший набір фраз, що часто використовуються в 

співбесіді та підготувались давати на них правильні відповіді. 

 

Заходи відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» 

 

05 жовтня 2018 року Начальником відділу «Новоодеського 

бюро правової допомоги» Скляровим Андрієм та головним 

спеціалістом Дмитром Молчановим проведено спільну службову 

зустріч з начальником Мусійчук Тетяною та працівниками 

Новоодеського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області, з метою інформування працівників 

Пробації та . узгодження графіку прийому громадян та дії 

дистанційного пункту доступу до безоплатної допомоги у приміщенні 

уповноваженого органу з питань пробації. 
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26 жовтня 2018 року начальник Новоодеського бюро правової допомоги Андрій 

Скляров та головний спеціаліст Бюро Дмитро Молчанов провели інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів Димівської,Дільничної та Бузької сільських рад Новоодеського 

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.. 

09 листопада 2018 року на базі Новоодеського бюро правової допомоги проведено 

робоча зустріч з Регіональним представником Уповноваженого ВРУ з прав людини у 

Миколаївській області Перебийніс Світланою та за участі начальника Новоодеського відділу 

ДРАЦС ГТУЮ в Миколаївській області Оларь Юлії, заступника начальника Новоодеського РВ 

ДВС ГТУЮ в Миколаївській області Звєрякова Миколи Миколайовича. У ході робочої зустрічі 

обговорювалось питання можливої взаємодії структур, Світлана роз'яснили повноваження 

представника, заходи, які здійснює установа у межах компетенції, порядок розгляду звернень 

регіональним представником. 
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15 листопада 2018 року начальник Новоодеського бюро правової допомоги Андрій 

Скляров прийняв участь у навчанні слухачів Університету третього віку на базі Новоодеської 

центральної районної бібліотеки. В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО" присутнім роз'яснено 

тему протидії домашньому насильству. Всім присутнім було доведено до відома ініціативу 

Мін'юсту стосовно сімейних радників, роз'яснено про види насильства, відповідальність, 

компетентні органи, процедуру звернення та інші. 

27 листопада 2018 року проведено спільний РЕЙД в Новосафронівську та 

Підлісненську сільські ради разом із службою у справах дітей Новоодеської РДА, Центром сім'ї, 

дітей та молоді та інспектором з ювенальної превенції Новоодеського ВП, та бюро правової 

допомоги.  У ході виїзду служби працювали із сім'ями з дітьми,які потрапили у поле зору служб, 

а також для школярів Новосафронівської та Підлісненської ЗОШ провели інформативну лекцію 

на тему протидії булінгу, насильству, дотримання шкільного розпорядку. 

 
 

28 листопада 2018 року головний спеціаліст Новоодеського бюро правової допомоги 

Дмитро Молчанов разом з заступником відділу обслуговування районної бібліотеки м. Нова 

Одеса Загородньою Людмилою Миколаївною проведено лекцію - урок у Новоодеському 

професійному ліцеї, м. Нова Одеса, для студентів 2 – го курсу, 21 та 24 груп на тему: «Як 

протидіяти домашньому насильству» в рамках програми міністерства юстиції « я маю право». 

10 грудня 2018 року в приміщенні Новоодеської Центральної районної бібліотеки для 

суб’єктів пробації було проведено захід «Правова освіта – це спосіб життя». Дуже добре, що у 

наш час отримати відповіді на всі запитання можна отримати в інтернеті, але не слід забувати, 

що існують бібліотечні фонди, які кожного року поповнюються сучасною літературою. Крім 

того, отримати консультації можна було від фахівців своєї справи, які були присутні на 

правовому семінарі, а саме: начальника відділу Новоодеського бюро правової допомоги 

Склярова Андрія Сергійовича, провідного фахівця з питань зайнятості відділу активної 

підтримки безробітних Новоодеської районної філії Миколаївського обласного центру зайнятості 

Сиротюк Лариси Анатоліївни, державного виконавця Новоодеського районного відділу ДВС 

ГТУЮ у Миколаївській області Волошиної Вікторії Олександрівни, завідуючої відділом 

обслуговування Новоодеської Центральної районної бібліотеки Завгородньої Людмили 

Миколаївни, співробітників Новоодеського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області старших інспекторів Руденко Оксани Володимирівни та 

Алєксєєнко Володимира Васильовича. 

11 грудня2018 року в приміщенні Новоодеського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» для клієнтів пробації проведено семінар на тему: «Знання своїх прав 

http://www.novaodesa.info/uploads/posts/2018-11/1543483882_47073690_729851687396650_3068817114392428544_n.jpg
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та обов’язків – це захист твого життя». Начальником відділу Новоодеського бюро правової 

допомоги Скляровим Андрієм Сергійовичем, провідним фахівцем з питань зайнятості відділу 

активної підтримки безробітних Новоодеської районної філії Миколаївського обласного центру 

зайнятості Сиротюк Ларисою Анатоліївною, співробітниками Новоодеського районного сектору 

старшими інспекторами Руденко Оксаною Володимирівною та Алєксєєнком Володимиром 

Васильовичем було надано максимум інформації стосовно отримання правової допомоги, 

працевлаштування, вирішення побутових проблем (оформлення субсидії) тощо. 

13 грудня 2018 року начальник та головний спеціаліст Новоодеського бюро правової 

допомоги Андрій Скляров та Дмитро Молчанов на запрошення Ігнатової Валентини - голови 

громадської організації "Новоодеська районна організація інвалідів" та в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права в громадській організації "Новоодеська районна організація 

інвалідів", провели правопросвітницьків захід для осіб, якими опікується організація. Працівники 

Бюро розповіли пристунім про порядок отримання вторинної правової допомоги для пільгових 

груп населення, щодо відмови в отриманні субсиідї, зняття з місця реєстрації та інше. 

 

Заходи відділу «Ольшанське  бюро правової допомоги» 

 

05 жовтня 2018 року заступник начальника відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Наталія Прутка провела інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Ольшанської сільської 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 сільради надано методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування мешканцям 

громади та затвердження програми з надання безоплатної правової допомоги. 

11 жовтня 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Прутка Наталія провела інформаційний флеш моб серед учнів 7-8 класів 

Благодарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївського району. На сьогоднішній день серед дітей є 

проблема з таким явищем як булінг для подолання цієї проблеми спеціаліст направила свої сили 

шляхом розповсюдження інформаційного матеріалу з вказаного питання. Детальніше Наталя 

зупинилася на питаннях кібербулінгу, учні отримали брошюри ,,Права дитини,, та детальне 

визначення булінг. 
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11.10.2018, 23.10.2018 року, 09.11.2018 та 21.11.2018 р.  року заступник начальника 

відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Наталія Прутка провела інформаційну компанію 

для працівників та відвідувачів Благодарівської сільської ради,  c. Зелене та Безводнянської 

сільської ради,  Надбузької та Степівської сільської 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 сільради надано методичні 

рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги органами 

місцевого самоврядування мешканцям громади та затвердження програми з надання безоплатної 

правової допомоги. 

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 

днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. 26 листопада 

2018 року, відділ «Ольшанське бюро правової допомоги» долучився до такої події. 

05 грудня 2018 року заступник начальника відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Наталія Прутка провела інформаційну лекцію серед учнів 9-11 класів Киряківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району. Наталя зосередила увагу учнів на інформації про 

Всеукраїнську акцію "16 днів проти насильства" та визначні дати, які входять до цього відрізку 

часу. Також учні дізнались про види насильства в родині, про захист своїх прав та інтересів, про 

порядок звернення до безоплатної правової допомоги у разі якщо над дитиною було вчинено 

насильство. 

10 грудня 2018 року фахівець бюро спільно з Начальником відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Миколаївського району головного територіального управління юстиції 

Данильченко С.С. та старшим державним 

виконавцем відділу державної виконавчої служби 

Миколаївського району головного територіального 

управління юстиції Лемещенко Анастасія провели 

урок "Права людини" серед учнів трьох класів 6-7 

класів Миколаївської загальноосвітньої школи № 

60 І-ІІІ ступенів. Урок розпочався з вступного 

слова спеціалістів, учнів представили себе шляхом 

озвучення відомих для них прав дітей. Діти 

дізналися взагалі про поняття "право", про способи 

захисту своїх прав та інтересів, про національну 

дитячу гарячу лінію, та інші питання що 

стосуються майбутніх свідомих громадян нашої 

держави. 

03.10.2018 року, 07.11.2018 року, 

11.12.2018 року заступник начальника відділу 

"Ольшанське бюро правової допомоги" Наталія 

Прутка провела інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів Киряківської сільської 

ради Миколаївського району, а також 10.10.2018, 

14.11.2018, та 12.12.2018 - інформаційну компанію 

для працівників та відвідувачів Петрівської 

сільської ради Миколаївського району.   

11 грудня 2018 року заступник начальника відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Наталія Прутка спільно з начальником відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Миколаївського району головного територіального управління юстиції Данильченко С.С. 

та старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Миколаївського 
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району головного територіального управління юстиції Лемещенко Анастасія провели лекційну 

бесіду на тему "Права людини" серед начальницького складу працівників Управління 

соціального захисту населення Миколаївського району. 

12 грудня - проведено інформаційну лекцію для учнів 7-9 класів Петрівської ЗОШ І-ІІст. 

Наталя зосередила увагу учнів на інформації про Всеукраїнський тиждень права, що 

присвячений правам людини. Діти дізналися взагалі про поняття "право", про способи захисту 

своїх прав та інтересів, про національну дитячу гарячу лінію, та інші питання що стосуються 

майбутніх свідомих громадян нашої держави.  

13 грудня - спеціаліст Ольшанського бюро відвідала семінар для безробітних, які 

перебувають на обліку в Миколаївському районному центрі зайнятості. Семінарське заняття 

було присвячено захисту прав людини та громадянина, що є дуже важливим для відстоювання 

своїх інтересів. Наталя розповіла присутнім, які способи захисту існують в державі, про порядок 

звернення до системи безоплатної правової допомоги та яким категоріям населення 

призначається адвокат. По закінченню семінару, особи отримали контактні телефони та адресу. 

 

Заходи відділу «Очаківське  бюро правової допомоги» 

01 жовтня 2018 головний спеціаліст відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги» Лілія Таворська провела робочу зустріч 

із заступником директора з виховної роботи Очаківської 

загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта 

Очаківської міської ради Миколаївської області – Ніною 

Миколаївною Ковальчук. Було обговорено подальшу співпрацю 

щодо проведення 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. 

05 жовтня 2018 начальником відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» Валерієй Кутюхіною проведено робочу зустріч з начальником Очаківського 

міськрайонного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Миколаївській області 

Валерієм Ткаченком. Під час зустрічі було обговорено питання роботи дистанційного пункту 

надання безоплатної правової допомоги клієнтам пробації. 

10 жовтня 2018 начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами з 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова та начальник відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Валерія Кутюхіна провели робочу зустріч з заступником 

командира з виховної роботи військової частини А2637 (84-й арсенал мінно-торпедного і 

трального озброєння ВМС України м. Очакова). Під час зустрічі обговорювались питання щодо 

проведення лекцій на тему «Права та гарантії учасників АТО (ООС) та членів їх сімей».  

17 жовтня 2018 начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, у рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право», провела 

інформаційно-профілактичний захід під назвою: «Стоп Булінг», «Стоп Насильство» для учнів 9 – 

11 класів Іванівської загальноосвітної школи І-ІІІ імені І. Рачкова Куцурубської сільської ОТГ 

Очаківського району. Валерія Кутюхіна ознайомила з переліком послуг які можна отримати у 

бюро, адже отримати як первинну так і вторинну правову допомогу можуть не лише діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а й усі діти з 07 

січня 2018 року коли набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», яким внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

25 жовтня 2018 головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Лілія 

Таворська провела робочу зустріч із директором Солончаківського НВК Куцурубської сільської 

ради ОТГ Очаківського району – Оленою Володимирівною Сафроновою. Було обговорено 
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подальшу співпрацю щодо проведення правоосвітніх заходів для учнів та педагогічного 

колективу школи та наголошено на подальшій реалізації в Україні загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «я маюправо!», покликаного на підвищення рівня правової 

свідомості та правової культури громадян. 

Також у рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право» фахівець 

провела інформаційно-профілактичний захід під назвою: «Стоп Булінг» для учнів 7-9-х класів 

Солончаківського НВК Куцурубської сільської ради ОТГ Очаківського району Миколаївської 

області. Учнів було ознайомлено з поняттям «булінгу», видами булінгу та як захиститись від 

будь-якого насильства, також повідомлено куди звернутись у разі виявлення булінгу, також із 

рекомендаціями та порадами боротьби з булінгом у школі. 

 
09 листопада 2018 начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, провела робочу зустріч з працівниками Територіального центру з надання соціальних 

послуг (соціальної допомоги) м. Очаків, щодо проведення тематичних лекційний занять для 

студентів Університету третього віку приурочених до 16 днів проти насильства. Адже 

Основними завданнями акції є привернення уваги громадськості до актуальних для українського 

суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого 

поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. 

14 листопада 2018 головним 

спеціалістом відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги» 

ЛилияТаворская проведено робочу 

зустріч із секретарем Чорноморської 

сільської ради ОТГ Очаківського 

району - Тетяною Володимирівною 

Мелентьєвою , під час якої обговорені 

питання щодо проведення 

інформаційної кампанії з метою 

підвищення правової 

поінформованості громадян, 

організації спільних заходів, зустрічей 

та забезпечення роботи мобільних 

пунктів консультування. 

14 листопада 2018  відбулася 

робоча зустріч головного спеціаліста відділу "Очаківське бюро правової допомоги" 
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ЛилияТаворская із фахівцем із соціальної роботи Чорноморської сільської ради – Мариною 

Чураченко. Було обговорено надання адресної правової допомоги громадянам, які з об’єктивних 

причин не можуть звернутися до відділу «Очаківське бюро правової допомоги», та роз'яснено, 

що відповідно до пріоритетів та для створення належних умов для забезпечення доступу 

мешканців територіальних громад до безоплатної вторинної правової допомоги, спеціалісти 

бюро у таких випадках прибудуть за адресою клієнта для особистого спілкування.  

16 листопада 2018 начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, провела лекцію для військовослужбовців, учасників бойових дій військової частини 

А2637 на тему: «Соціальні гарантії військовослужбовців та учасників бойових дій». У ході 

лекційного заняття було розглянуто наступні питання: пільги УБД на комунальні послуги; пільги 

УБД на користування транспортом; медичне забезпечення учасників АТО; право на освіту, 

досудовий і судовий захист порушених прав тощо. Під час заходу було обговорено, що таке 

первинна та вторинна правова допомога, категорії клієнтів, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, порядок її отримання. Також Валерія Кутюхіна роз’яснила порядок 

надання безоплатної вторинної правової допомоги для учасників бойових дій, а також присутнім 

надала інформаційні буклети з відомостями про Очаківське бюро правової допомоги.  

22 листопада 2018 начальник відділу "Очаківське бюро правової допомоги" Валерія 

Кутюхіна провела робочу зустріч з головою Куцурубської сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Куцурубська громада Копійкою Інною Василівною. Під час зустрічі було 

обговорено надання безоплатної правової допомоги мешканцям громади, а також прийняття 

Програми надання БПД для забезпечення можливості доступу громадян до правової допомоги, а 

також підвищить правову спроможність територіальної громади. 

22 листопада 2018 начальник відділу "Очаківське бюро правової допомоги" Валерія 

Кутюхіна разом з працівниками Очаківської міськрайонної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості, взяли участь у семінарі для керівників загальноосвітніх шкіл та дошкільних 

навчальних закладів Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Куцурубська громада. Під час заходу було роз'яснено що таке первинна правова допомога та 

вторинна правова допомога, категорії осіб, які можуть звернутися до бюро для складання 

процесуальних документів та представництва інтересів у суді та перед органами державної влади. 

Особливості надання 

вторинної правової допомоги 

дітям, перелік необхідних 

документів для отримання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

22 листопада 2018 

начальник відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна провела 

робочу зустріч із працівниками 

ТОВ Агрофірма «Лиманський», 

де проінформувала про 

діяльність Очаківського бюро 

правової допомоги. 

 

 

 

04 грудня 2018 начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна провела лекцію на батьківських зборах для батьків 1-4 класів Очаківської ЗОШ №2 

Очаківської міської ради. Було роз’яснено перспективи співпраці, роз’яснено що таке первинна 

та вторинна правова допомога, категорії клієнтів, які мають право на безоплатну вторинну 
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правову допомогу, порядок її отримання. Також Валерія Кутюхіна роз’яснила порядок протидії 

домашньому насильству: поняття, форми, види, спеціальні заходи, які застосовуються до 

кривдника, терміновий заборонний припис, що таке обмежувальний припис тощо. 

06 грудня 2018 за ініціативою голови ГО "СХІД.ІНТЕГРАЦІЯ" Пономарьової Світлани 

у складі начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерії Кутюхіной, 

заступника начальника УСЗН Очаківської районної державної адміністрації Марини Маринич та 

начальника Очаківського МРС філії Державної установи "Центр пробації, майор внутрішньої 

служби Ткаченко Валерій, в Очаківській ЗОШ № 1 відбулася тематична лекція "Булінг серед 

дітей: причини та наслідки" з учнями 8-9 кл. Під час проведення лекції школярам було 

роз’яснено про форми та види булінгу, жертв та ініціаторів булінгу, наслідки шкільного насилля, 

як реагувати на цькування, права та обов’язки учнів, особливості та види відповідальності за 

вчинення фактів булінгу. 

13 грудня 2018 головним спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілією Таворською було проведено правовий семінар на теми «Доступ до безоплатної правової 

допомоги» та «Права, обов’язки та відповідальність батьків» для колективу ДНЗ «Сонечко» 

Очаківської міської ради, під час якої присутнім було роз’яснено різницю між «первинною» та 

«вторинною» правовою допомогою, порядок звернення за отриманням адвоката за рахунок 

держави, для покращення обізнаності у сфері отримання безоплатної правової допомоги.  

19 грудня 2018 начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, провела лекційне заняття для студентів Університету третього віку при 

територіальному центрі з надання соціальних послуг (соціальної допомоги) м. Очаків на теми: 

«Договір довічного утримання: плюси та мінуси». Під час заходу було обговорено, поняття 

договору, сторони, основні права та обов’язки сторін, переваги та недоліки даного договору. 

20 грудня 2018 головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Лілія 

Таворська провела інформаційно-правову бесіду під назвою: «Протидія булінгу» для учнів 10-11 

класів Чорноморської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Очаківського району Миколаївської 

області. Було розглянуто наступні питання: Форми та види булінгу; Наслідки шкільного насилля; 

Як реагувати на цькування; Що можуть зробити батьки; Що можуть зробити вчителі. 

14.11.2018, 20.12.2018 фахівці Очаківського бюро провели інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів сільської ради с.Чорноморки Чорноморської сільської ради ОТГ. В 

приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали 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 грудня 2018 начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, провела робочу зустріч з заступником директора з навчально-виховної роботи 

Куцурубської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Куцурубської сільської ради ОТГ 

Очаківського району Миколаївської області Кропивницькою Наталією Юріївною, щодо питання 

протидії домашньому насильству та протидії булінгу у школі. Під час зустрічі було обговорено 

план заходів на 2019 рік, які спрямовані на мінімізацію домашнього насильства та булінгу у 

школі, а саме: проведення лекцій, бесід, семінарів, круглих столів тощо. Також було залишено 

книгу «Проти насильства «Про нас» та тематичні інформаційні буклети. 

 

З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі 

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

самоврядування та громадськими організаціями. 

02 жовтня 2018 директор центру Олег Матвієнко провів робочу зустріч з представником 

ГО "Десяте квітня" з питання проведення тренінгів, семінарів та інших заходів з метою 

підвищення знань та навичок адвокатів та покращення взаємодії міх органами державної влади 

задля забезпечення доступу до правосуддя для вразливих верств населення на півдні України, які 

плануються проводити на Миколаївщини в рамках проекту "Захисник", який реалізується 
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громадською організацією "Десяте квітня" за підтримки Ради Європи. Головною ціллю проекту є 

підвищення доступу до правосуддя для вразливих верств населення (особи з інвалідністю, 

неповнолітні, ВПО, біженці, національні меншини тощо). 

17 жовтня 2018 відбувся обласний форум, присвячений питанню впровадження нових 

механізмів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознаками статі, що 

проходив за ініціативи Миколаївської облдержадміністрації. Участь у форумі взяли заступник 

голови Миколаївської ОДА Євген Шевченко, заступник Міністра соціальної політики України 

Наталія Федорович, заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення Павло 

Замостьян, заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко, директор 

Регіонального центру з надання БВПД Наталія Гнатуша, заступник директора Першого центру з 

надання БВПД Ольга Василенко, представники соціальних служб області та інших 

відповідальних суб’єктів взаємодії. 

29 жовтня 2018 начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила 

Бенедюк розповіла державним службовцям Березанської райдержадміністрації про розвиток 

системи безоплатної правової допомоги в Березанському районі та підвела підсумки роботи 

Березанського бюро правової допомоги за 9 місяців 2018 року. Людмила зазначила, що Бюро 

правової допомоги – всеукраїнська мережа точок доступу до безоплатної правової допомоги, 

активного поширення правової інформації та доступу до правових консультацій на рівні 

територіальних громад.  

31 жовтня 2018 начальник відділу "Новоодеське бюро" Андрій Скляров взяв участь у 

засіданні робочої групи з питань протидії домашньому насильству у Новоодеської РДА. В ході 

засдання обговорювалась постанова КМУ № 658 від 22.08.2018 "Про затвердження Порядку 

взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі", а саме щодо кординації спільних дій установ з метою 

попередження, профілактики та виконання функції передбачених Законом щодо недопущення 

домашнього насильства у сім'ї. 

 
 

26 листопада 2018 начальник Очаківського бюро прийняла участь у правовому навчанні 

для структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів Очаківської районної державної 

адміністрації, де розповіла про акцію “16 днів проти насильства”. Валерія Кутюхіна розповіла 

про особливості протидії та запобігання домашньому насильству, про форми домашнього 

насильства, застосування на практиці ЗУ «про запобігання та протидію домашньому насильству», 

порядок застосування спеціальних заходів, які застосовуються до кривдника – терміновий 

заборонний припис та обмежувальний припис тощо. 

28 листопада 2018, з метою запобігання та протидії домашньому насильству та 
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насильству за ознакою статті, забезпечення комплексного підходу до подолання насильства, у 

Миколаївській міській раді відбулось засідання створенної робочої групи з питань координації 

дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Зустріч 

пройшла під головуванням першого заступника міського голови, Криленко В.І. У роботі взяли 

участь також Василенко С.М. – директор Департаменту праці та соціального захисту 

Миколаївської міської ради, Віра Гончарук – директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, Ольга Василенко - заступник директора Першого центру, Олександр Козловець - 

старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності ГУНП, Бєлкіна 

Любов Петрівна – регіональний спеціаліст з питань гендерно зумовленого насильства Фонду 

ООН у галузі народонаселення в Україні та інші члени робочої групи.Головною темою заходу 

стало обговорення деталей та механізму взаємодії установ, з метою оперативного реагування та 

допомоги жертвам, які потерпають від домашнього насильства. 

30 листопада 2018 року відбувся круглий стіл на тему: «Посилення правової 

спроможності громад», за участю працівників Очаківського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України у Миколаївській області, працівників Очаківської міськрайонної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості та начальника відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Валерії Кутюхіної. На даному заході були розглянуті та обговоренні наступні питання: 

надання безоплатної правової допомоги жителям Очаківщини, здійснення виїзних прийомів для 

забезпечення рівності доступу до безоплатної правової допомоги, забезпечення дії дистанційних 

та мобільних точок доступу до БПД, а також проведення спільних правоосвітних заходів для 

підвищення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. Під час 

дискусії, були визначенні найбільш актуальні правові потреби громадян Очаківщини. 

30 листопада 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна прийняла участь у семінарі для осіб з інвалідністю присвяченого до 

Міжнародного дня інвалідів, до проведення якого долучилися представники управління 

Очаківського об’єднаного управління Пенсійного фонду та фіскальної служби та Управління 

соціального захисту населення Очаківської міської ради. У ході семінару обговорили проблемні 

питання, що виникають у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, соціального захисту та новел 

пенсійної реформи, а також обговорили актуальні питання дотримання умов законодавства щодо 

осіб з інвалідністю. 

10 грудня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна прийняла участь у правовому навчанні для структурних підрозділів апарату та 

структурних підрозділів Очаківської районної державної адміністрації. Даний захід був 

присвячений 70-річчю з дня прийняття Загальної декларації прав людини.  

 

- 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: 

- Шлюбний договір (укладання, розірвання та визнання недійсним); 

- Спадкування права на вклад у банку; 

- Підстави та причини позбавлення батьківських прав; 

- Новації в процедурі визнання фізичної особи недієздатною. 

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

в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій - здійснено 269 публікації (радіо – 3, 

друкована преса – 3, веб-сайт організації – 219, сторінка партнерів на ФБ – 37, самостійні 

Інтернет-видання – 2 та інформаційний портал – 5).  
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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. 

Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких категорій осіб до 

якісної правової допомоги, Перший МЦ забезпечує функціонування дистанційних та мобільних 

пунктів консультування для таких осіб. Відділ правової інформації та консультацій в ІV кварталі 

2018 року продовжив свою роботу в усіх напрямках. 

На постійній основі здійснювався прийом громадян на базі головного офісу Першого 

Центру та бюро правової допомоги, в телефонному режимі консультували осіб з віддаленої 

місцевості, допомагали заявникам складати звернення, заяви, запити тощо. Так, за ІV квартал для 

заявників відділом правової інформації та консультацій було складено 34 заяви до різноманітних 

органів та установ. Здебільшого, це заяви щодо оскарження дій тих чи інших посадових осіб, 

запити за публічною інформацією. 

Загальна кількість здійснених виїзних (мобільних) пунктів консультування громадян за 

ІV квартал 2018 р. становить 51, під час яких було надано 148 консультації та роз’яснень, у 

тому числі: 

02 жовтня начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк 

провела виїзний прийом громадян до с. Лимани Березанського району. Під час виїзного прийому, 

за правовими роз’ясненнями звернулось 2 осіб з питань: оренди земельної ділянки (паю); 

виконання умов кредитного договору; сплати кредиту та закриття банківського рахунку; 

використання сервісів Мінюсту, зокрема Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців для пошуку підприємства; порядку отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

03 жовтня у приміщенні Кир'яківської сільської ради було здійснено виїздний прийом 

громадян головним спеціалістом відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Пруткою 

Наталією та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального 

об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області 
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Бондарець Н.А. Під час прийому було прийнято 2 особи з питань : розірвання шлюбу; 

поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. 

05 жовтня у приміщенні Ольшанської сільської ради проведено виїзний прийом громадян 

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

головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області Бондарець Н.А. Під 

час прийому було прийнято 4 особи з питань: отримання соціальної пенсії; порядок зарахування 

страхового стажу для призначення пенсії; приватизація квартири; отримання довіреності на 

представництво інтересів особи; зміна місця проживання особи та порядок реєстрації. 

19 жовтня головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Наталія 

Прутка спільно з головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального 

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

Бондарець Н.А. провели виїзний прийом громадян до Михайлівської сільської ради 

Миколаївського району. Під час 

прийому було проконсультовано 4 

особи які зверталися з питань: 

передача будинку який перебуває на 

балансі сільської ради, жителю села; 

зміна умов заповіту; відповідальність 

за несплату аліментів; 

працевлаштування за кордоном та 

отримання робочої візи. 

24 жовтня начальник відділу 

«Березанське бюро правової 

допомоги» Людмила Бенедюк разом з 

соціальним працівником Коблівської 

сільської ради Коблівської ОТГ 

Плігіною Оленою здійснила виїзний 

прийом громадян до села Українка 

Коблівської сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

Миколаївської області . Під час виїзного прийому звернулись 5 осіб, яким було надано 

одинадцять індивідуальних консультацій з питань:  безоплатне отримання земельної ділянки для 

ведення ОСГ; самозахват земельної ділянки; порядок звернення зі скаргою до ОМС; пільгове 

перевезення пасажирів міжміським транспортом; побудова автобусної зупинки в селі; надання 

медичних послуг в сільській амбулаторії; підписання декларації про вибір лікаря;  встановлення 

факту належності правовстановлюючого документа (державного акта на землю); спадкування 

земельної ділянки; відновлення пошкодженого державного акту на землю; право власності на 

земельну ділянку. 

26 жовтня відбувся виїзний прийом громадян мобільної точки доступу до Димівської 

сільської ради за участі начальника відділу 

"Новоодеське бюро правової допомоги" 

Андрія Склярова та головного спеціаліста 

Бюро Молчанова Дмитра. На прийом 

звернулись 3 громадянина з питаннями: 

щодо розірвання догoвору, щодо отримання 

громадянства, щодо стягнення аліментів. 

14 листопада головним спеціалістом 

відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» здійснювався прийом громадян 

на базі сільської ради с.Чорноморки 

Чорноморської сільської ради ОТГ. На 

прийом звернулося 6 громадян , яким було 

надано юридичні консультації з питань, що 

хвилювали людей, а саме: порядок надання 

земельної ділянки; порядок написання звернення до органів соціального захисту населення та 
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написання звернення на УПФУ; порядок укладення договору купівлі-продажу житлового 

будинку; припинення договору оренди землі; порядок і виплата компенсації особам, які 

доглядають за особами похилого віку; порядок виправлення помилки у державному акті на право 

власності на земельну ділянку; складання боргової розписки; порядок нарахування допомоги 

дітям при втраті годувальника; порядок вступу у спадщину; порядок присвоєння кадастрового 

номеру земельній ділянці; встановлення факту родинних відносин; строки виплати заробітної 

плати. 

14 листопада проведено виїзний прийом громадян до Миколаївського міжміського 

автовокзалу (пост для військовослужбовців). Під час проведення прийому громадян надано 1 

консультацію. 

21 листопада головним спеціалістом Ольшанського бюро проведено виїзний прийом 

громадян до Степівської сільської ради Миколаївського району. Під час прийому було 

проконсультовано 4 особи які зверталися з таких питань: одержання недоотриманої пенсії; 

порядок вступу у право власності на спадок; отримання паспорта ІD, перерахунок пенсії та 

перехід на пенсію по інвалідності; виправлення допущеної помилки у прізвищі; нарахування 

пенсії; вступ у право власності на спадок по заповіту. 

22 листопада проведено виїзний прийом 

громадян до ФАПу селища Стара Богданівка 

Миколаївського району. Під час прийому було 

проконсультовано 4 особи, які зверталися з питань: 

розірвання договору оренди земельної ділянки 

(паю); сплата коштів орендавцем відповідно до 

договору земельної ділянки (паю); отримання 

санаторних путівок для осіб з інвалідністю; порядок 

отримання земельної ділянки (паю); узаконення 

самозабудови; заміна працівника який відсутній; 

порядок виїзду за кордон особою, яка має 

зобов'язання сплачувати аліменти. 

23 листопада у приміщенні Нечаянської 

сільської ради проведено виїзний прийом громадян, 

під час якого прийнято 3 особи з питань: пільги для 

членів сім'ї учасника АТО; працевлаштування за 

кордоном; зміна прізвища; розірвання договору 

оренди земельної ділянки; вступ у право власності 

на спадок; 

26 листопада начальником відділу 

«Березанське бюро» Бенедюк Людмилою проведено 

виїзний прийом громадян у Коблевській сільській 

раді Коблевської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області. Під час виїзного прийому звернулись п’ять осіб з 

питань: позбавлення особи права проживання в житловому будинку та зняття з реєстрації місця 

проживання за рішенням суду; право власності на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства; порядку отримання та відмови в отриманні субсидії; розподілу меж 

земельної ділянки; оформлення права власності на земельну присадибну ділянку; заборгованості 

по аліментах та шляхи погашення такої заборгованості; порядку отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги тощо. 

28 листопада - виїзний прийом громадян до Радсадівської сільської ради Миколаївського 

району. Під час прийому прийнято 4 особи з питань: визнання батьківства; приватизація 

будинку; зміна лицевого рахунку; реєстрація особи за новим місцем проживання; отримання 

субсидії; порядок отримання пенсії на поштовому відділенні; порядок виходу на лікарняний. 

29 листопада фахівці  Новоодеського бюро правової допомоги здійснили виїзний прийом 

громадян у Підлісненській сільській раді Новоодеського району, 29 листопада - виїзний прийом 

громадян до Новосафронівської сільської ради Новоодеського району.  

04 грудня - спільний виїзний прийом в Краснянській сільській раді Березанського району 

Миколаївської області. Під час виїзного прийому надано консультації із земельних, житлових, 



 

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

інших цивільних питань та питань соціального забезпечення, 05 грудня - виїзний прийом 

громадян до Киряківської сільської ради Миколаївського району, 07 грудня - виїзний прийом 

громадян до Ольшанської сільської ради Миколаївського району.  

20 грудня відділом «Очаківське бюро правової допомоги» проведено прийом громадян на 

базі сільської ради с.Чорноморки 

Чорноморської сільської ради ОТГ. На 

прийом звернулися громадяни, яким 

надано правові консультації з питань: 

порядок приватизації земельної 

ділянки під будівництво; порядок 

укладення договору купівлі-продажу 

будинку; порядок зміни розміру 

аліментів на дитину; порядок зняття 

особи з місця реєстрації; порядок 

складання позовної заяви щодо 

відшкодування матеріальної та 

моральної шкоди завданої внаслідок 

залиття квартири; порядок складання 

скарги на бездіяльність посадової 

особи; порядок дострокового 

розірвання договору оренди землі; 

гарантії для працівників при розірванні трудового договору. 

20 грудня відділом «Березанське бюро правової допомоги» проведено виїзний прийом 

громадян в Ташинській сільській раді Березанського району Миколаївської області, та  багато 

інших. 

 

Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 

постійно розширює мережу мобільних консультативних пунктів.  

На сьогоднішній день Центром відкрито та функціонує 13 консультаційних пунктів: 

- Для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій 

 - Для учасників АТО 

- Для всіх категорій громадян 

- Для ув'язнених 

- Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 29.12.2018 р. забезпечено діяльність 73 дистанційного пункту 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,  сільських радах, Очаківській міськрайонній філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості, Очаківського міськрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області, Благодарівська, Михайлівська та 

Веснянська сільські ради Миколаївського району, Комісарівська та Тузлівська ЗОШ 

Березанського району, Новобогданівська та Старобогданівська сільські ради Миколаївського 

району, Очаківська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятосіт (S), 

Березанський районний Центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Українська ЗОШ 

Березанського району, ДНЗ «Васильок» с. Українка Березанського району, ПСП «Фрегат» в с. 

Малахове Березанського району, Краснянський ДНЗ «Буратіно» Березанського району, 

Центральний та Заводський відділи-філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській 

області. 

Так, протягом ІV кварталу 2018 року працівниками Центру та відділами бюро надано 68 

консультацій та роз’яснень під час проведення 38 особистих прийомів громадян, в рамках 

роботи дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги:  

01 жовтня 2018 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Таворська Лілія разом із працівниками Очаківського міськрайонного сектору філії Державної 
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установи «Центр пробації» в Миколаївській області провели спільний прийом для суб’єктів 

пробації. Під час спільного консультування 3 особам надані консультації з таких питань, як 

порядок виконання судового рішення, порядок стягнення компенсації за невикористану 

відпустку, підстави зняття арешту з майна особи, порядок оплати коштів за кредитним 

договором, порядок притягнення до кримінальної відповідальності за грабіж. 

02 жовтня 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Прутка Наталія  разом p заступником начальника Миколаївського районного відділу з 

питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції майора внутрішньої служби Усачовою Н.О. провели 

спільний прийом громадян. Під час прийому було проконсультовано 1 особу з питаня 

відновлення втрачених документів. 

05 жовтня 2018 року 

начальником Новоодеського бюро 

правової допомоги Перший 

миколаївський місцевий центр з 

надання БВПД Андрієм Скляровим 

проведено спільний прийом з 

начальником Новоодеського 

районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Миколаївській області 

підполоквникомвн.сл. Мусійчук 

Т.В. Під час прийому було 

проконсультовано 1 особу. 

08 жовтня 2018 року 

начальником Новоодеського бюро правової допомоги Перший миколаївський місцевий центр з 

надання БВПД Андрієм Скляровим проведено спільний прийом з начальником Новоодеського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області 

підполоквникомвн.сл. Мусійчук Т.В. На прийомі було піднято питання стосовно притягення до 

адміністративної відповідальності та доступу до безоплатної первинної правової допомоги. 

10 жовтня 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 Головне 

територіальне управління юстиції у Миколаївській області Катерини Курило. На прийом 

звернулись за консультацією одна особа з питання захисту прав як потерпілого від фізичного 

насилля в сім’ї в кримінальному провадженні та повторної видачі свідоцтва про народження 

дітей. 

16 жовтня 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. Під час спільного консультування 3 особам надані консультації з наступних питань: 

порядок залучення адвоката у кримінальному провадженні, складання боргової розписки, 

порядок зняття особи з реєстрації місця проживання, порядок позбавлення батьківських прав, 

встановлення факту належності правоустановлюючого документу. 

22 жовтня 2018 року начальником Новоодеського бюро правової допомоги Перший 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД Андрієм Скляровим проведено спільний прийом 

з начальником Новоодеського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в 

Миколаївській області підполоквникомвн.сл. Мусійчук Т.В. Під час прийому було 

проконсультовано 4 особи. 

01 листопада 2018 року головним спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Лілією Таворською було забезпечено роботу дистанційного пункту консультування в 

Очаківській міськрайонній філії Миколаївського обласного центру зайнятості. 2 громадянам 

було надано правові консультації на поставленні ними питання. 

05 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанського бюро правової 

допомоги" Наталія Прутка спільно із старшим інспектором Миколаївського району сектору 
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Миколаївського міського відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції ст. лейтенантом 

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

було проконсультовано2 особи з питаня порядку вступу у право власності на спадок. 

05 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу представництва Анастасія 

Заболотькова разом із працівниками Центрального та Заводського відділів філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській області Пробація України - Миколаївська область 

провели спільний прийом для суб’єктів пробації. Під час спільного консультування 4 особам 

надані консультації з наступних питань: отримання спадку за законом, графік зустрічі з дитиною, 

зняття особи з місця реєстрації, узаконення договору купівлі-продажутощо. 

06 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Прутка Наталія та старший державний виконавець Миколаївського району відділу 

державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області Гуташ О. С. провели спільний прийом громадян у приміщенні відділу державної 

виконавчої служби. На прийом звернулась 1 особа з питання виконання судового рішення по 

кредитній заборгованості. 

08 листопада 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмила Бенедюк здійснила виїзний прийом громадян до села Малахове Березанської селищної 

ради Березанської ОТГ Миколаївської області. Прийом громадян здійснювався на базі 

Приватного сільськогосподарського підприємства «Фрегат», де за правовою допомогою 

звернулось 3 осіб, яким було надано вісім індивідуальних консультацій з питань: приватизації 

земельної ділянки для ведення ОСГ; порядку реєстрації в Державному реєстрі права власності на 

нерухоме майно;оренди земельної ділянки; дострокового розірвання договору оренди землі; 

зняття з реєстрації місця проживання особи; порядку призначення та відмова в наданні субсидії 

на оплату ЖКП, порядку отримання безоплатної вторинної правової допомоги та ін. 

09 листопада 2018 року у Миколаївській обласній державній адміністрації, головний 

спеціаліст відділу правової інформації та консультації Анастасія Дракіна, приймала участь у 

наданні консультацій та роз’яснень з питань правового характеру та застосування норм чинного 

законодавства. За час прийому звернулася одна особа, з таких питанням «Порядок призначення 

субсидії, якщо один із членів сім’ї перебуває за кордоном більше 9 міс.». 

09 листопада 2018 року у Новоодеському бюро правової допомоги пройшов виїзний 

прийом Регіонального представника Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській 

області Перебийніс Світлани. На прийом звернувся один громадянин із питанням що стосується 

кримінального процесу. 

 
12 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу представництва Анастасія 

Заболотькова разом із працівниками Центрального та Заводського відділів філії Державної 
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установи «Центр пробації» в Миколаївській області провели спільний прийом для суб’єктів 

пробації.  

15 листопада 2018 року в Березанському районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Миколаївській області Пробація України - Миколаївська область за участю 

старшого інспектора установи – лейтенанта внутрішньої служби Ганни Овсяннікової, начальника 

Березанського бюро правової допомоги Людмила Бенедюк, начальника Березанського районного 

відділу ДРАЦС ГТУЮ Екатерина Курило та директора новоутвореного в Березанській ОТГ 

Центру з надання соціальних послуг Галина Чернеженко проведено прийом громадян. Під час 

проведення прийому надано 1 індивідуальну консультацію. 

19 листопада 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. Під час спільного консультування 2 особам надані консультації з наступних 

питань: порядок отримання житлово-комунальної субсидії; визнання особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням; порядок залучення адвоката у кримінальному 

провадженні; гарантії при звільненні працівника з роботи; відповідальність особи за ч.2 ст.186 

ККУ. 

27 листопада 2018 року начальник відділу "Новоодеське бюро правової допомоги" 

Андрій Скляров проведено прийом громадян у  Новосафронівській та Підлісненській ЗОШ разом 

із службою у справах дітей Новоодеської РДА, Центром сім'ї, дітей та молоді та інспектором з 

ювенальної превенції Новоодеського ВП.  

03 грудня 2018 року головний спеціаліст відділу представництва Анастасія 

Заболотькова разом із працівниками Центрального та Заводського відділів філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській області Пробація України - Миколаївська область 

провели спільний прийом для суб’єктів пробації. Під час спільного консультування 2 особам 

надані консультації з правових питань. 

14 грудня 2018 року на базі відділу «Очаківське бюро правової допомоги» відбувся 

спільний прийом жителів Очакова та Очаківського району Регіональним представником 

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світланою Перебийніс та 

начальником відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерією Кутюхіною. Під час 

прийому 2 громадян мали можливість звернутися за консультацією чи з відповідним зверненням, 

поставити запитання, отримати роз’яснення з тих проблемних питань, з якими вони стикаються 

під час захисту своїх прав. 

27 грудня 2018року відбувся спільний прийом начальника відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» та  працівників Очаківської міськрайонної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості, під час якого 5 громадян мали змогу отримати консультації на різну правову 

тематику, серед них зокрема, стягнення заборгованості по заробітній платі, поділ спільної 

сумісної власності, стягнення заборгованості по сплаті аліментів, отримання житлово-

комунальної субсидії, позбавлення права користування житловим приміщенням тощо. 

Протягом ІV кварталу 2018 р. працівниками Центру та відділами бюро було надано 9 

скайп – консультацій та роз’яснень.  

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

період надано 12 консультацій. 

Також, протягом звітнього періоду працівниками Центру та відділами бюро надано 153 

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

 

З метою продовження інформування населення про функціонування системи безоплатної 

вторинної правової допомоги Першим миколаївським місцевим центром продовжується  активна 

робота щодо вуличного інформування громадян, серед яких: 
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02.10.2018  проведено вуличне інформування серед жителів 

села Лимани Березанського району Миколаївської області. 

10.10.2018 проведено вуличне інформування серед жителів 

Петрівської сільської ради Миколаївського району.  

17.10.2018 проведено вуличне інформування серед жителів 

с. Іванівка Куцурубської сільсьї ради ОТГ Очаківського району, 

19.10.2018  - в Михайлівській с/р Миколаївського району. 

23.10.2018  проведено вуличне інформування жителів с. 

Зелене Миколаївського району. 

26.10.2018 проведено вуличне інформування 

жителівДимівської, Дільничної та Бузької сільських рад 

Новоодеського району Миколаївської області, 08.11.2018 – с. 

Малахове Березанської селищної ради ОТГ Миколаївської області. 

19.12.2018  проведено вуличне інформування серед жителів 

Степівської сільської ради Миколаївського район, 21.12.2018  - 

серед жителів села Василівка Березанського району Миколаївської 

області та багато інших. 

 

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 2. 

- 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. 

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучені до 

надання БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання такої допомоги 

шляхом “зворотнього зв'язку” через опитування клієнтів щодо якості наданої 

правової допомоги, узагальнення успішного захисту та кращих практик 

адвокатської діяльності, який направлявся до РЦ. 

У жовтні-грудні 2018 року тривали робочі зустрічі з адвокатами 

Мілюченко А.Г., Беспрозваний Д.О., Радкевич В.М., Балабан О.І., Павловський В.І., Мілюченко 

В.А., Алейнік В.А., в ході яких обговорено проблемні питання надання БВПД та основні аспекти 

Постанови  МУ від 17.09.2014 № 465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу”, обговорили Зміни до 

Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, типові помилки при подачі актів про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, умови 

відшкодування витрат адвокатів. 

Протягом кварталу 2018 року відділом організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами здійснювалось інтерв'ювання клієнтів щодо якості надання БВПД 

адвокатами та працівниками Першого МЦ. Під час інтерв'ювання заповнено 37 

анкет зворотного зв'язку.  

Крім того, здійснено аналіз виданих доручень МЦ 

адвокатам та поданих актів надання БВПД.  

 

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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Відділом представництва Першого МЦ та фахівцями бюро правової допомоги у ІV 

кварталі 2018 р. закінчено 67 успішних судових  справ, а саме: 

1) Зняття арешту з майна 482/1233/18. 

2) Стягнення пені за прострочення сплати аліментів 487/5805/18. 3) Визнання свідоцтва про 

смерть батька дійсним. Рішенням районного суду м. Миколаєва заяву задоволено повністю. 

(488/4680/18). 

4) Розірвання шлюбу.(490/5772/18). 

5) Стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини. (2-н/490/990/2018). 

6) Визнання факту смерті батьків на окупованій території (487/7313/18). 

7) Розірвання шлюбу. (490/3721/18). 

8) Справа про розірвання шлюбу № 483/918/18  

9) Справа про надання права на шлюб № 483/1849/18. 

10) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/1330/18 

 
11)Встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту розірвання 

шлюбу № 483/1330/18. 

12)Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/1518/18. 

13) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/2052/18. 

14) Стягнення аліментів на дитину-інваліда № 483/2032/18. 

15) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/1495/18. 

16) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/1724/18. 

17) Стягнення аліментів на утримання непрацездатної матері, яка потребує матеріальної 

допомоги № 483/1574/18. 

18) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/2123/18. 

19) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/2138/18. 

20) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 483/2016/18. 

21) Розірвання шлюбу № 483/1526/18. 

 
22) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням №483/2098/18. 

23) Позбавлення батьківських прав 482/2043/17 
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24) Стягнення аліментів 482/2043/17 

25) Позбавлення батьківських прав 482/985/18. 

26) розірвання шлюбу 482/480/18. 

27) Стягнення аліментів 482/531/18 

28) Позбавлення батьківських прав 482/531/18. 

29) Стягнення аліментів 482/223/18. 

30) Стягнення аліментів 482/244/18 

31) Розірвання шлюбу 482/232/18. 

32) Розірвання шлюбу 482/282/18. 

33) Стягнення аліментів  482/455/18. 

34) Позбавлення батьківських прав 482/455/18 

35) Розірвання шлюбу 482/621/18. 

36) Стягнення аліментів на утримання дитини 482/620/18. 

37) Визнання особи недієздатною встановлення над нею опіки 482/520/18 

38) Стягнення аліментів на утримання дитини 482/695/18. 

39) Стягнення аліментів. 482/1338/18. 

40) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням 482/1309/18. 

41) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням 482/1150/18. 

42) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням 482/1169/18. 

43) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням 482/1413/18. 

44) Дищук Тетяна Іванівна. Стягнення аліментів на дитину 482/1336/18 Заяву задоволено.  

 
45) Стягнення аліментів 482/1263/18. 

46)  Стягнення аліментів 482/1225/18. 

47) Стягнення аліментів на утримання матері 482/1337/18. 

48) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням. 482/2038/18. 

49) Визнання особи недієздатною 482/1349/18. 

50) Розірвання шлюбу 482/1380/18. 

51) встановлення факту, що має юридичне значення  по справі № 469/355/18 

52) Право власності на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами. по справі 

№ 469/304/18. 

53) Виключення відомостей про батька з актового запису про народження дитини справа 

469/39/18. 

54) Стягнення аліментів на дітей  по справі № 469/225/18. 

55) Встановлення факту належності правовстановлюючого документу - трудової книжки  

по справі № 469/761/18. 
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56) Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням по справі 

№ 469/749/18. 

 
57)  Стягнення пені за прострочення сплати аліментів 487/5805/18.. по справі № 469/951/18. 

58) Встановлення факту належності правовстановлюючого документу по справі № 469/1246/18. 

59) Позбавлення батьківських прав №490/7663/17. 

60) Зняття арешту з майна №480/1750/18. 

61) Визнання права власності №490/11466/17. 

62) Поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу 

488/3152/18. 

63) Визнання права власності в порядку спадкування 487/4976/18. 

64) Призначення аліментів на утримання дитини. (2-н/490/1039/2018). 

65) Стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів 482/1422/18. 

66) Визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням(487/4468/18). 

67) Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням 

№490/513/18. 

Розгляд інших справ триває. 
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

З метою розвитку людських ресурсів, в тому числі, пара-юристів місцевого 

центру, підвищення кваліфікації, працівники центру постійно 

приймають участь у різноманітних семінарах та тренінгах. 

візит колег з інших областей — це завжди чудова 

нагода не лише обмінятися досвідом та знаннями, поділитися 

власними напрацюваннями, але й можливість налагодити 

дружні взаємини. Так, 23.10.2018 проведено робочу зустріч 

між інтегратором Першого центру та інтегратором 

Каховського місцевого центру з НБВПД.  

Зустріч проведена з метою обміну позитивним 

досвідом на міжрегіональному рівні. Під час зустрічі 

інтеграторами Центрів досягнуто домовленості про 

співпрацю в написанні грантових проектів, програм з 

надання безоплатної правової допомоги мешканцям районів 

та об'єднаних територіальних громад. 

12.11.2018 працівники центру та відділів бюро 

правової допомоги прийняли участь у навчанні, під час якого 

розглядалися такі питання: особливості та практичні аспекти спадкування; захист прав учасників 

бойових дій та членів їхніх сімей; права, гарантії та пільги учасників бойових дій. Друга частина 

навчання пройшла у форматі «діалог з суддею». 

01.11.2018 та 15.11.2018  працівники 

центру та відділів бюро прийняли участь у 

тренінгу "Земельна просвіта".  

09.11.2018 року про власні 

напрацювання та механізм їх впровадження 

говорили на розширеній нараді за участі 

працівників центру та бюро правової допомоги,  

розглядались питання щодо видачі доручень 

адвокатам/працівникам центру та відділів бюро, 

проаналізовано інформацію щодо розподілу 

справ між адвокатами/працівникам центру та 

відділів бюро, я також виплачених коштів по 

прийнятим актам від адвокатів. 

 

 

15.11.2018  для працівників Очаківського відділу бюро правової допомоги,  19.11.2018 

для працівників Березанського відділу БПД,  20.11.2018  - Новоодеського бюро та  17.12.2018 

року - Ольшанського бюро проведено навчання з питань охорони праці (інструктажів) та 

ознайомлення з вимогами електронного декларування. 

12.11.2018 проведено моніторинг діяльності Новоодеського відділу бюро правової 

допомоги,  11.12.2018 - моніторинг діяльності Очаківського бюро щодо заповнення РКК,  аналіз 

діловодства тощо. 

30.11.2018  головний спеціаліст відділу представництва центру Анастасія Заболотькова 

та начальник відділу "Новоодеське бюро правової допомоги" Андрій Скляров взяли участь у 

семінарі "Доступ до правосуддя для вразливих груп населення у кримінальних справах у 

Миколаївській області". 

29.12.2018 у Першому МЦ  підведено підсумки діяльності центру та відділв бюро за 

2018 рік, а також фахівці колективу обговорили актуальні питання щодо планування діяльності 

на 2019 рік. 
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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: 

- Допомога по тимчасовій непрацездатності учасникам ООС (АТО).  

- Притягнення до відповідальності за введення суду в оману. 

- Внесення змін до актового запису учасника бойових дій та позбавлення такого статусу. 

та внесено зміни і доповнення до правових консультацій з наступних тем у цей 

період: 

- Боргова розписка; 

- Порядок повернення депозиту по договору банківського вкладу; 

- Встановлення факту спільного проживання; 

- Визнання права власності на земельну ділянку (пай); 

- Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) або для забудови (суперфіцій); 

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна; 

- Договір прокату: поняття, характеристика та особливості правового регулювання; 

- Договір комерційної концесії; 

- Особливості укладання попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості; 

- Договір на користь третьої особи; 

- Права породіль; 

- Стягнення аліментів в спрощеному порядку (наказне провадження). 

 

 [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 звітньому періоді моніторингова група у складі представників Першого центру – 

директора центра Олега Матвієнко, заступника директора Центру, начальників відділів та 

фахівців 6  здійснили виїзних моніторингових перевірок діяльності бюро правової допомоги, у 

головному офісі Центру проведено 2 загальні наради- навчання за участю працівників Першого 

центру з метою підвищення кваліфікації працівників, контролю за діяльністю, а також  для 

покращення роботи та усунення недоліків. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період роботи з 01 жовтня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.   Першим миколаївським 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 1902 звернень клієнтів, надано 1617 правових 

консультацій, 285 осіб написали заяву про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 
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№ 

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 
395 224 171 

2 Відділ «Березанське БПД» 537 515 22 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 343 303 40 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 270 247 23 

5 Відділ «Очаківське БПД» 357 328 29 

6 Разом по МЦ 1902 1617 285 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 280 рішень про 

надання БВПД,  видано 135 доручень адвокатам та 173 – накази 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 288 15,1% 

сімейного права 270 14,2% 

житлового права 268 14,1% 

соціальногозабезпечення 177 9,3% 

земельного 144 7,6% 

договірного 121 6,4% 

спадкового 119 6,3% 

трудового 110 5,8% 

адміністративного 72 3,8% 

з питань виконання судових рішень 54 2,8% 

медичне 10 0,5% 

неправові питання 2 0,1% 

з інших питань 267 14,0% 
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано 

від наступних категорій громадян: 

- Малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) – 203 звернень (71 % від усіх письмових звернень),  

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

ветераніввійни, гарантії їх соціального захисту» -  36 (13%),  

- осіб з інвалідністю -  22 (8%) 

- внутрішньо-переміщенихосіб –9 (3%), 

- діти, які не належать до окремих категорій -7 (3 %); 

- діти, позбавлені батьківського піклування – 2 (0,6%), 

- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 2 (0,6%), 

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

- особи, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальному провадженні - 2 

(0,6 %). 

 

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

надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулося 830 нових клієнтів, з них: 

829 – громадяни України, та 

1 – особа без громадянства. 

 

У тому числі: 312 – чоловіки, 518 – жінки. 
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за ІV 

квартал 2018 року було: 

 

• здійснено 51 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 180 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 

390 осіб, в тому числі 148 особи звернулося за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до дистанційного пункту доступу до БПД та 242 осіб - до мобільних 

консультаційних пунктів; 

• надано методичну допомогу 49 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 134 актів від адвокатів,  

• проведено 207 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 269  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано  83 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

• протягом ІV кварталу на працівників Першого центру видано 173 накази щодо надання 

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

представництва інтересів осіб (з них на фахівців відділу представництва Першого центру 

безпосередньо - 84) 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

 

№ 

З/п 

Найменування 

МЦ та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮУ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщено 

у ЗМІ 

1. Головний офіс 

ММЦ з 

НБВПД 

3/4 59/70 4/2 39 17 96 

2. Очаківське 

бюро правової 

допомоги 

4/19 46/75 2/3 38 29 65 

3. Ольшанське 

бюро правової 

допомоги 

27/82 11/20 22/1 48 5 32 

4. Березанське 

бюро правової 

допомоги 

7/33 47/58 7/2 40 27 47 

5. Новоодеське 

бюро правової 

допомоги 

10/10 17/19 4/2 42 5 32 

Всього: 51/148 180/242 39/10 207 83 269 

 

 

 

 

 

 

 


