
ІНФОРМАЦІЙНАДОВІДКА 

щодо виконання Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  річного плану діяльності на 2017 рік у II кварталі 

 

ЗМІСТ: 

 

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 

1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей  вирішення правових питань; роз’яснення змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України 

1.1.2 Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття Програм 

правової освіти громад 

1.1.3 Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у міському/міськрайонному  

ЦЗ 

1.1.4 Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності та 

недопущення випадків домашнього насильства в сім’ї. 

1.1.5 Розповсюдження друкованого матеріалу  на тему толерантності та протидії 

дискримінації у сім’ї. 

1.1.7 Проведення правопросвітницьких заходів для громади, з роз`яснення особливої 

частини ККУ. 

1.1.8 Проведення зустрічей з головами ОСББ  та ін. 

1.1.9  Поширення на інформаційних стендах залізничного вокзалу смт. Врадіївка та м. 

Южноукраїнськ  покрокових інструкцій та дорожніх карт для ВПО. 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними 

БПД. 

1.2.1 Участь на засіданнях/зборах ОМС з метою розвитку партнерських мереж та 

залучення нових провайдерів БПД до консультування громадян з правових питань. 

1.2.2 Планування діяльності з новими партнерами, в т.ч. Укладання меморандумів з 

потенційними партнерами. 

1.2.3 Проведення спільних семінарів, робочих зустрічей спільно з партнерами задля 

обміну досвідом вирішення типових проблем клієнтів. 

1.2.4  Проведення правопросвітницької роботи з залученням представників ОМС та 

ОВВ. 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 



1.3.1 Здійснення вуличного інформування (флешмоби) шляхом розповсюдження 

інформаційних матеріалів  та розміщення матеріалів з контактами центру та бюро в місцях 

найбільшого скупчення людей: у громадському транспорті, військкоматах, місцях 

позбавлення волі, громадських приймальнях тощо. 

1.3.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання 

покарання. 

1.3.3Проведення семінарів  для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення на базі центрів соціального захисту населення. 

1.3.4Поширення інформаційних буклетів  для дітей, дітей – сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування  задля покращення їх правової обізнаності. 

1.3.5 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів у ВЧ з метою інформування 

про права та пільги УБД. 

1.3.6 Проведення тематичних семінарів в навчальних закладах. Проведення уроку права 

в навчальному закладі приуроченого до «Дня захисту дітей» 

1.3.7 Презентація діяльності роботи МЦ з НБВПД  та Бюро правової допомоги у пресі. 

1.3.8 Інформаційно – роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ 

1.3.9 Проведення заходів з роз’яснення процедури реєстрації/перереєстрації 

громадських формувань на базі Кривоозерського бюро правової допомоги. 

1.3.10 Проведення виїзного  прийому громадян на базі управління пенсійного фонду.  

1.3.11 Участь у засіданнях/нарадах громадських організацій інвалідів 

1.3.12Створення постійно діючих колонок з правової освіти, на офіційних інтернет-

сторінках ОМС та ГО.  

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

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

громадян) 

1.4.1 Проведення комунікаційних заходів з правозахисними організаціями щодо 

напрямків діяльності МЦ. 

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 

1.4.3 Поширення послуг в громадах за допомогою Skype – зв’язку 

1.4.4 Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

персоналом 

2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



 2.1Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів (відділи 

БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва 

2.1.2 Організація дистанційного навчання персоналу на базі Prometheus. 

2.3. Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей  вирішення правових питань; роз’яснення змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України 

1.1.2 Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття 

Програм правової освіти громад. 
20 червня начальником Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук О.Ю. проведено 

зустріч з секретарем Великовеселівської сільської ради Мельник Н.І. на якій були розглянуті 

питання розвитку системи безоплатної правової допомоги. Крім того, розглянуто питання 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад, у тому 

числі через налагодження та підтримку тісної співпраці з органами місцевого 

самоврядування, оскільки на останніх також покладена державою функція надання правової 

допомоги. 

Відповідно до попередніх домовленостей з головою Прибужанівської сільської ОТГ у 

червні поточного року направлено проект програми з правової освіти населення очільнику 

територіальної громади. 

1.1.3 Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у 

міському/міськрайонному  ЦЗ. 
Протягом звітного кварталу проведено 7 лекцій/семінарів для осіб що знаходяться на 

обліку в ЦЗ. 

Про права працівників та обов’язки роботодавців, йшла мова під час зустрічі з 

безробітними, що знаходяться на обліку у Вознесенському міськрайонному центрі 

зайнятості. 

19 травня начальник відділу 

надання БВПД та роботи з 

адвокатами Вознесенського МЦ 

з НБВПД - Гнатюк Петро 

Олександрович спільно з 

начальником відділу страхових 

виплат відділення виконавчої 

дирекції фонду соціального 

страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1798800733768640/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1781968515451862&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1781968515451862&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1781968515451862&id=1467803810201669


Миколаївської області - Луценко Тетяною Федорівною розповідали про особливості 

працевлаштування, та переваги офіційного оформлення на роботу.  

Наприкінці, присутнім було роздано контактні дані Вознесенського МЦ. 

27 квітня в приміщенні Єланецького районного центру зайнятості головний спеціаліст 

Єланецького бюро правової допомоги С. Вакаренко для тимчасово безробітних громадян, які 

перебувають на обліку в РЦЗ провів інформаційний семінар на тему: «Легальна праця – 

гарантія соціальної захищеності».  

26 травня 2017 року в приміщені Єланецького районного центру зайнятості відбувся 

інформаційний семінар для осіб, які тимчасово перебувають на обліку в установі. Тема 

семінару: «Бюро правової допомоги та його можливості в частині захисту Ваших прав». 

 

31 травня начальником Южноукраїнського бюро 

правової допомоги в приміщені Южноукраїнського 

міського центру зайнятості проведено семінар для 

осіб з обмеженими можливостями, що перебувають 

на обліку в ЦЗ. 

 

27 червня начальник Єланецького бюро Ірина Котенко для осіб, які перебувають на 

обліку в Єланецькому районному центрі зайнятості провела семінар на тему: «Проблемні 

питання у сфері земельних відносин, а саме укладення договорів оренди землі та їх 

припинення». 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1770982399883807/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1787793041536076/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1788837078098339/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1805908143057899&id=1467803810201669


Врадіївське бюро правової 

допомоги, з метою виконання своїх 

функціональних обв`язків, тісно 

співпрацює з Врадіївським районним 

центром зайнятості. Так в рамках 

затвердженого плану-графіку спільних 

заходів Врадіївського РЦЗ та 

Врадіївського бюро правової 

допомоги на червень-серпень 2017 

року організовано та проведено в 

червні семінари для безробітних, що 

включали в себе підвищення рівня 

правової обізнаності населення своїх 

прав та права на безоплатну правову 

допомогу, забезпечення належного 

оформлення трудових відносин, які 

спрямовані на попередження 

порушень в сфері захисту прав 

людини. 

 

1.1.4 Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності та 

недопущення випадків домашнього насильства в сім’ї. 
14 червня начальником Первомайського 

бюро Правової допомоги Порхун В.М. було 

проведено семінар для студентів Мигійського 

коледжу Миколаївського державного аграрного 

університету на тему: «Запобігання злочинності 

та недопущення випадків домашнього 

насильства у сім’ї». 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1805914883057225/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1798800127102034&id=1467803810201669


25 травня працівники Вознесенського МЦ з НБВПД ознайомили учнів 9-х класів 

Вознесенської ЗОШ І-ІІІ №10 з правами та обов’язками неповнолітніх у 

трудовихвідносинах. Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Городня Олена розповіла про 

послуги,які надає служба зайнятості, сучасні сервіси, які можливо використовувати для 

підвищення своїх знань шляхом проходження дистанційного навчання та інше. Про актуальні 

вакансії на сьогодні та переваги легальної зайнятості розповів начальник відділу надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Гнатюк Петро. У ході 

семінару також були 

підняті питання: 

навчання за кордоном, 

як спосіб заробітку; 

види шахрайства при 

працевлаштуванні в 

Україні; заробіток в 

мережі Інтернет, та 

інше.  

 

1.1.5 Розповсюдження друкованого матеріалу  на тему толерантності та протидії 

дискримінації у сім’ї. 
25 травня працівники Вознесенського МЦ з НБВПД ознайомили учнів 9-х класів 

Вознесенської ЗОШ І-ІІІ №10 з правами та обов’язками неповнолітніх у трудових 

відносинах.  Під час уроку поширено серед учнів друковані матеріали на теми «Знай свої 

права, не дай себе ошукати при працевлаштуванні!», «Добрі поради з комп’ютерної 

безпеки», «Увага! Дискримінація!» та інші розроблені працівниками центру та бюро 

правової допомоги друковані матеріали. 

1.1.6Проведення правопросвітницьких заходів для громади, з роз`яснення 

особливої частини ККУ. 

6 червня Директором Вознесенського МЦ з НБВПД та начальником відділу 

представництва Вознесенського МЦ з НБВПД проведено семінар/зустріч з особами що 

перебувають на обліку в відділі пробації, на тему «Ти маєш право на безоплатну правову 

допомогу». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784787071836673&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784787071836673&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1794183010897079&id=1467803810201669


07 червня заступник начальника Доманівського бюро правової допомоги Єгоров Д.С. 

разом зі старшим інспектором Доманівського районного відділу з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції. Вавреняк Ю.Г., на базі Доманівського РВ з питань 

пробації, провели спільний прийом громадян.  

На прийом звернулась одна особа по питанню 

надання соціальних послуг та сприяння у 

вирішенні соціально-побутових проблем осіб, 

до яких застосовано пробацію 

(працевлаштування; отримання документів; 

забезпечення місцем проживання й реєстрації; 

медичне забезпечення; отримання освіти та 

професії; інших проблемних питань). 

8 червня працівниками відділу пробації спільно з працівниками Вознесенського МЦ 

проведено вуличне інформування населення. Поширювали серед перехожих листівки 

«Порадник для підлітка про правила спілкування з поліцією» та закликали батьків бути 

уважнішими до дітей, а останніх бути обачними під час літніх канікул. 

23 червня начальник Єланецького бюро правової допомоги Ірина Котенко в 

приміщенні Єланецького районного сектору з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції на підставі укладеного меморандуму про взаємодію та співпрацю 

провела зустріч з особами, які перебувають на обліку в цій установі. 

1.1.7 Організація та проведення право просвітницьких заходів, спрямованих на 

роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення. 
Завітали до студентів ІІІ віку! 

19 травня, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Городня Олена та студент-практикант - Додурич 

Марина, відвідали останній урок навчального року для студентів ІІІ віку, який відбувся на 

базі КУ «Територіальний центр соціального обслуговування м. Вознесенськ».  

Головний спеціаліст Вознесенського МЦ з НБВПД 

розповiла присутнiм про сучасні види шахрайства, 

що наразі дуже популярні – мобільні дзвінки «ваш 

родич в біді», послуги заміни лічильника, 

соціальні робітники та багато інших видів 
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шахрайства, жертвами яких зазвичай стають літні люди. Також не обійшлось без питань 

щодо нових правил отримання субсидії.  

1.1.8 Проведення зустрічей з головами ОСББ  та ін. 
24 травня відбулась робоча зустріч заступника начальника Доманівського бюро 

правової допомоги Єгорова Д.С., з завідуючим сектору містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та будівництва Доманівської райдержадміністрації 

Цехоцьким В.В. Були підняті питання, які найчастіше виникають у людей в житлово-

комунальному господарстві та будівництві. По закінченні зустрічі досягнуто домовленості 

про подальшу співпрацю в правопросвітництві громади. 

4 квітня з ініціативи голови громадської організації ВОІ СОУІ Гервасьєва відбулося 

засідання «Круглого столу» з питань забезпечення соціальних гарантій людей з особливими 

потребами. В обговорені наболілих питань інвалідів прийняв участь головний спеціаліст 

Єланецького бюро правової допомоги Сергій Вакаренко.  

1.1.9 Поширення на інформаційних стендах залізничного вокзалу смт. Врадіївка 

та м. Южноукраїнськ  покрокових інструкцій та дорожніх карт для ВПО. 
Протягом звітного кварталу оновлено раніше поширену інформацію для ВПО у 

приміщенні залізничного вокзалу смт. Врадіївка, м. Южноукраїнськ  та Вознесенськ. 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

1.2.1 Участь на засіданнях/зборах ОМС з метою розвитку партнерських мереж та 

залучення нових провайдерів БПД до консультування громадян з правових 

питань. 
03 квітня головний спеціаліст Первомайського бюро правової допомоги Брагар К.Г. 

прийняла участь у розширеній апаратній нараді Первомайської міської ради під 

головуванням мера Дромашко Л.Г.  

04 квітня головним спеціалістом Веселинівського бюро 

правової допомоги Глушич І. І. проведено семінар для 

секретарів сільських рад Веселинівського району. 

 

19 квітня відбулося засідання координаційно-методичної ради з правової освіти 

населення при Братській райдержадміністрації під головуванням заступника голови 

райдержадміністрації Андрія Бунька. 
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В ході засідання розглянуто питання 

роботи Братського ПТУ№17 по правовому 

вихованню учнів та запобіганню 

негативних проявів у молодіжному 

середовищі. Заступник начальника 

Братського бюро правової допомоги 

Василь Чорновалюк доповів про стан 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню, при цьому надавши статистичні 

дані в розрізі різних показників, зокрема, 

вікових груп громадян, категорії питань. 

 

03 травня начальником Врадіївського бюро 

правової допомоги Адамчук О.Ю. проведено 

нараду з працівниками відділу державного реєстру 

виборців апарату Врадіївської 

райдержадміністрації.  

 Під час зустрічі обговорено Закон України «Про 

добровільне об єднання територіальних громад», в 

частині забезпечення прав виборців в разі 

добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного 

приєднання до об’єднаних територіальних громад. 

 

03 травня головний спеціаліст відділу представництва Вознесенського місцевого 

центру з надання БВПД Чепрага О.Л. була присутня на розширеній апаратній нараді 

Первомайської міської ради під головуванням мера Дромашко Л.Г. 

По завершенню наради поширила інформаційно-роздатковий матеріал з контактами центру 

та бюро серед присутніх. 

18 травня заступник начальника Доманівського бюро правової допомоги Єгоров Д.С. 

був присутній на засіданні колегії Доманівської районної державної адміністрації, на якій 

обговорювали стан, тенденції та підсумки соціально-економічного розвитку Доманівського 

району. По завершенню колегії друковані матеріали з контактними даними бюро поширено 

серед присутніх. 
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31 травня у малій залі Братської районної ради відбулося засідання круглого столу з 

питання об’єднання громад за 

участі представників 

Миколаївського регіонального 

відділення Асоціації міст 

України: Юлією Забродкіною – 

регіональним консультантом з 

бюджетних питань, Лідією 

Віштал - регіональним 

консультантом з юридичних 

питань та Олександром Дудюком - регіональним консультантом з питань комунікацій, 

голови райдержадміністрації Олени Кузьміної, голови районної ради Тамари Фесько, 

заступників голови райдержадміністрації Антоніни Шарати та Андрія Бунька, редактора 

районної газети «Перемога» Наталі Беньковської, селищного та сільських голів району, 

керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та заступника начальника 

Братського бюро правової допомоги Чорновалюка В.О. 

 

07 червня головний спеціаліст Первомайського бюро правової допомоги Каріна 

Брагар була присутня на розширеній апаратній нараді під головуванням міського голови 

Дромашко Л.Г. в приміщенні Первомайської міської ради. По завершенню наради 

поспілкувалася з присутніми щодо проблемних правових питань населення та поширила 

серед останніх друкований матеріал «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник». 

 

1.2.2 Планування діяльності з новими партнерами, в т.ч.  Укладання меморандумів 

з потенційними партнерами. 
 

21 червня  укладено меморандум з ГО «Сiч Війська Запорозького». 
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11 травня начальник Єланецького бюро правової допомоги І.О. Котенко провела 

робочу зустріч із головою Єланецької районної громадської організації Товариства 

Червоного Хреста України О.О. Аніщенко. Під час зустрічі Ірина Котенко ознайомила з 

системою надання безоплатної правової допомоги в Україні. Інформувала про систему 

безоплатної вторинної правової 

допомоги в Україні, ознайомила з 

основними положеннями Закону 

України «Про безоплатну правову 

допомогу», окреслила 

механізм роботи Єланецького 

бюро правової допомоги та 

звернула увагу на категорію осіб, 

які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Особлива увага була приділена підвищенню 

рівня правової обізнаності громадян, окреслені подальші кроки тісної співпраці та 

спрощення доступу до безоплатної правової допомоги особам, які її потребують. Ірина 

підкреслила важливість співпраці, адже обидві сторони виконують однакову функцію – 

допомагають людям. Тому працівники товариства будуть активно поширювати 

інформацію про систему безоплатної правової допомоги. По закінченню зустрічі 

обговорили питання щодо підписання Меморандуму про співпрацю. 

12 травня, начальник відділу надання БВПД та роботи з адвокатами - Гнатюк Петро 

Олександрович, зустрівся з приватним нотаріусом Нехимчуком Кирилом Борисовичем.  

Предметом розмови стало надання 

послуг правової допомоги ветеранам 

війни та особам прирiвняним до них 

вiдповiдно до ЗУ "Про ветеранів та 

гарантії їх соціального захисту".  

 Кирило Борисович заявив про те, що 

надає захисникам України 

безкоштовні нотаріальні послуги, що, 

спільно з комплексом дій, які здійснює 

Вознесенський місцевий центр, може 

повністю захистити учасників бойових дій в правовій сфері. 

По закiнченнi зустрiчi досягнуто домовленість про підписання Меморандуму, та 

проведення спільного прийому громадян в приміщенні Вознесенського МЦ, 
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09 червня заступником начальника Братського бюро правової допомоги 

Чорновалюком В.О. проведено робочу зустріч із головою громадської організації «Братська 

районна рада ветеранів України» Мамедовим Г.М.  

 Під час зустрічі обговорено шляхи 

забезпечення якісного доступу громадян до 

правової допомоги та підписано 

меморандум про взаємодію. 

Крім цього на стендах громадської 

організації розміщено інформаційні 

матеріали про діяльність бюро та контакти останього. 

 

1.2.3Проведення спільних семінарів, робочих зустрічей спільно з партнерами 

задля обміну досвідом вирішення типових проблем клієнтів. 
 4 квітня в приміщенні 

Єланецької районної центральної 

бібліотеки відбулося планове 

засідання круглого столу ГО 

«Єланецька районна організація 

ВОІ «СОУІ» та Єланецької 

районної ради ветеранів, з питань 

забезпечення соціальних гарантій 

людей з особливими потребами, на яке 

були запрошені працівники Єланецького бюро правової допомоги. Окрім представників 

Єланецького бюро на засіданні були присутні голова громадської організації інвалідів 

Гервасьєв І., голова Єланецької райдержадміністрації О. Посашкова, заступник начальника 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації Ю. Гаврилова, виконуюча 

обов’язки завідуючої методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації Т. Бурлака, юрист Єланецького районного центру зайнятості О. 

Гальченко, головний спеціаліст Єланецького бюро правової допомоги С. Вакаренко, 

представники громадськості.  

30 травня відповідно до діючого меморандуму між Вознесенським МЦ з НБВПД та 

Миколаївським обласним представництвом ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» на базі місцевого 

центру проведено спільний прийом громадян. На прийом звернулося 2 особи з питання 

розроблення технічної документації із землеустрою та спадкування земельного наділу. 
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1.2.4 Проведення правопросвітницької роботи з залученням представників ОМС 

та ОВВ. 
18 травня. Начальник Єланецького бюро правової допомоги Котенко І.О. спільно із в.о. 

начальника Єланецького районного відділу ДВС Головного територіального управління 

юстиції в Миколаївській області Нертик Ю.І. на вулицях Єланеччини провели спільний 

флешмоб до Дня вишиванки, під час якого розповсюджували інформаційні матеріали про 

діяльність Єланецького бюро правової допомоги та візитки з координатами бюро. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

1.3.1  Здійснення вуличного інформування (флешмоби) шляхом розповсюдження 

інформаційних матеріалів  та розміщення матеріалів з контактами 

центру та бюро в місцях найбільшого скупчення людей: у 

громадському транспорті, військкоматах, місцях позбавлення волі, 

громадських приймальнях тощо. 
Протягом звiтного кварталу проведено 25 вуличних кампанiй з iнформування 

населення про БПД.. 

26 квітня 0 10.00 в Парку Слави селища Єланець відзначалася 31- річниця 

Чорнобильської катастрофи. На заході були присутні постраждалі від аварії на 

Чорнобильській АЕС, представник органів державної влади, місцевого самоврядування та 

небайдужі єланчани. Начальник Єланецького бюро правової допомоги І.Котенко також 

прийняла участь у заході. По закінченню даного заходу провела вуличну інформаційну 

кампанію, шляхом розповсюдження інформаційних буклетів та візиток з координатами 

Єланецького бюро правової допомоги. 

28 квiтня працівниками Врадіївського бюро правової допомоги проведено 

розповсюдження інформаційних матеріалів, контактних даних Врадіївського бюро правової 

допомоги у приміщенні залізничної станції в смт. Врадіївка. 
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03 травня головний спеціаліст відділу представництва Вознесенського місцевого 

центру з надання БВПД Чепрага О.Л. була присутня на розширеній апаратній нараді 

Первомайської міської ради під головуванням мера Дромашко Л.Г. 

По завершенню наради поширила інформаційно-роздатковий матеріал з контактами центру 

та бюро серед присутніх. 

13 травня о 9:00 у м. Вознесенськ відбулось урочисте відкриття річкового маршруту 

«Вознесенськ – Миколаїв». Працівники Вознесенського МЦ з НБВПД відвідали даний захід 

з метою поширення в маси інформації про діяльність центру.  

Безпосередньо на судні за домовленістю із керівництвом «НІБУЛОН» буде розміщено 

інформацію про діяльність в регіоні бюро правової допомоги та центрів з НБВПД. 

15 травня працівниками Врадіївського бюро проведено інформування громадян про те, 

як за п’ять простих кроків можна зареєструвати громадську організацію. Дану інформацію 

розміщено на інформаційному стенді Центру надання адміністративних послуг Врадіївської 

селищної ради, а також на вуличному стенді Врадіївського бюро правової допомоги, 

Врадіївського районного відділу ДВС. 

15 травня, головним спеціалістом Первомайського бюро правової допомоги Брагар К.Г 

розміщено інформацію про діяльність та місцезнаходження Первомайського бюро правової 

допомоги на інформаційному стенді в центрі міста та на стендах автобусних зупинок 

центрального мікрорайону м. Первомайськ. 

18 травня. Начальник Єланецького бюро правової допомоги Котенко І.О. спільно із в.о. 

начальника Єланецького районного відділу ДВС Головного територіального управління 

юстиції в Миколаївській області Нертик Ю.І. на вулицях Єланеччини провели спільний 

флешмоб до Дня вишиванки, під час якого розповсюджували інформаційні матеріали про 

діяльність Єланецького бюро правової допомоги та візитки з координатами бюро. 

23 травня в холі музею Є.А.Кібріка та біля будівлі працівників Вознесенського МЦ з 

НБВПД поширювали листівки з контактами центру. 

27 травня працівники Вознесенського МЦ з НБВПД поширювали листівки з 

контактами центру серед містян в музеї ім. Кібрика та на святковому ярмарку в честь дня 

міста Вознесенськ. 

30 травня головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги на території центрального ринку 

поширено газету Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "Соціальна 

Газета". 
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01 червня  з нагоди Дня захисту дітей в 

Братському районі було проведено районне 

свято, у якому взяли участь діти з пришкільних 

таборів. До присутніх діток з найкращими 

вітальними словами звернулися голова 

райдержадміністрації Олена Кузьміна та голова 

районної ради Тамара Фесько, які побажали 

дітям миру, світлої долі та добра і злагоди в 

родинах. В рамках святкових заходів головним спеціалістом Братського бюро правової 

допомоги Юдовою Н.В. з метою популяризації та забезпечення прав громадян на 

безоплатну правову допомогу проведено інформування серед присутніх щодо діяльності 

бюро та роздано візитівки з контактними даними. 

6 червня співробітники відділу Южноукраїнське, Доманівське, Врадіївське, Братське, 

Веселинівське, Первомайське та Єланецьке бюро правової допомоги Вознесенського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели вуличне 

інформування громади про право на БПД шляхом розповсюдження буклетів на тему «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник». 

6 червня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вознесенського МЦ з НБВПД Городня 

О.О. відвідала з правопросвітницькою місією районний центр - Доманівку.  

Протягом дня перехожим роздано понад 200 листівок з контактами центру та бюро правової 

допомоги, оголошення та листівки з контактами бюро розповсюджено в районному центрі 

зайнятості, відділенні поштового зв’язку, автовокзалі та в транспорті загального 

користування.  

 08 червня головним спеціалістом Кривоозерського бюро правової допомоги Аліса 

Формогей проведено вуличне інформування населення про діяльність Кривоозерського бюро 

правової допомоги. Серед перехожих поширено буклети "БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: 

ваш юридичний провідник" та візитівки з контактами бюро. 

Начальником відділу «Южноукраїнське бюро правової допомоги» Анна  Соколенко з 

метою забезпечення потреби громади у якісній безоплатній правовій допомозі та підвищення 

рівня правової свідомості населення 9 червня біля центрального ринку м.Южноукраїнськ 

проведено вуличне інформування шляхом поширення газети Української міжбанківської 

Асоціації членів платіжних систем "Соціальна Газета" та буклетів «БЮРО ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ: ваш юридичний провідник». 

   8 червня працівниками відділу пробації спільно з працівниками Вознесенського МЦ 
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проведено вуличне інформування населення. Поширювали серед перехожих листівки 

«Порадник для підлітка про правила спілкування з поліцією» та закликали батьків бути 

уважнішими до дітей, а останніх бути обачними під час літніх канікул. 

08.06.2017 року студентами Артем Денисенко, Анастасія Лук'янова та Анастасія 

Постовик, під керівництвом головного спеціаліста Первомайського бюро правової допомоги 

Каріна Брагар, провели вуличне інформування громадян на головній площі м. Первомайськ, 

шляхом поширення буклетів на тему «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник», 

з метою інформування громадян про право на безоплатну правову допомогу. 

16 червня, у Врадіївці відбулось урочисте відкриття стадіону, куди завітав губернатор 

Миколаївської області Савченко Олексій. Головний спеціаліст Врадіївського бюро правової 

допомоги - Пугачова Ірина, була присутня на відкритті де серед гостей було проведено 

інформування громадян про завдання та місцезнаходження Бюро. 

23 червня головний спеціаліст Врадіїївського бюро правової допомоги Пугачова Ірина 

провела вуличне інформування про діяльність та місцезнаходження бюро. 

27 червня Начальник Первомайського бюро правової допомоги Порхун В.М. взяв 

участь у урочистих заходах з нагоди відзначення 21-Ї річниці Конституції України, які 

відбулися на центральному стадіоні міста Первомайськ. Після завершення заходу 

поспілкувався з присутніми щодо проблемних правових питань населення та поширив серед 

останніх друкований матеріал "Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник" 

 

1.3.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання 

покарання. 
За сприянням прокурора Арбузинського району досягнуто домовленостей з 

заступником по виховній роботі Арбузинської ВК №83 щодо проведення роз’яснювальної 

роботи з засудженими у липні поточного року. 

 

3 травня головного спеціаліста відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Чічкіну О.О. включено до спостережної 

комісії при Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради. 
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03 травня 2017 року відбулося виїзне засідання спостережної комісії при Виконавчому 

комітеті Вознесенської міської ради у Вознесенській виправній колонії №72. Одним з 

членів комісії є головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вознесенського МЦ з НБВПД – Чічкіна 

Олена Олександрівна.  

Комісія, разом з керівником 

виправної колонії, оглянула 

умови утримання засуджених, та 

обговорила з ними можливості 

відновлення повноцінного життя 

після звільнення від відбування 

покарання. Були підняті питання 

проживання, працевлаштування, 

оформлення особистих 

документів чи довідок та інші 

важливі аспекти, з якими людина 

може зіткнутися повернувшись у суспільство.  

Під час засідання розглянуто заяви 12 засуджених, щодо можливості представлення їх до 

умовно-дострокового звільнення, згідно ст. 81 КК України, та зміни не відбутої частини 

покарання більш м’яким, згідно ст. 82 КК України.  

Працівником Вознесенського місцевого центру з надання БВПД було розповсюджено 

інформацію про діяльність та можливості центрів правової допомоги, та поширено 

контакти Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області та Вознесенського 

МЦ. 

 

3 травня 2017 року в приміщені 

Єланецького районного сектору з питань 

пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції, начальник Єланецького бюро правової допомоги І.Котенко провела 

зустріч з особами, які перебувають на обліку в цій установі.  
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20 червня 2017 року на території 

Вознесенської виправної колонії №72 

відбулось чергове виїзне засідання 

Спостережної комісії при Виконавчому 

комітеті Вознесенської міської ради. Серед 

членів комісії, також була присутня 

представник ВМЦ - Чічкіна Олена. 

1.3.3 Проведення семінарів  для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення на базі центрів соціального захисту населення. 
19 травня, на базі КУ «Територіальний центр соціального обслуговування м. 

Вознесенськ» відбувся останній урок для учнів Університету ІІІ-го віку, що створений з 

метою реалізації принципу навчання людей старшого віку впродовж усього життя та 

підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей. 

 Участь в даному заході прийняла  головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Городня Олена та 

студент-практикант - Додурич Марина. Спілкувались з 

присутнiм про сучасні види шахрайства, що наразі дуже 

популярні – мобільні дзвінки «ваш родич в біді», послуги заміни 

лічильника, соціальні робітники та багато інших видів 

шахрайства, жертвами яких зазвичай стають літні люди.  

 

1.3.4 Поширення інформаційних буклетів  для дітей, дітей – сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування  задля покращення їх правової 

обізнаності. 
 

3 квiтня роздатковий матерiал по темам попереднього опитування 

учнiв Вознесенської ЗОШ iнтернат «Обдарованiсть»  поширено серед 

викладачiв навчального закладу для подальшого ознайомлення 

школярiв.  
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8 червня працівниками Вознесенського міськрайонного відділу з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції спільно з 

працівниками Вознесенського МЦ 

проведено вуличне інформування 

населення. Поширювали серед перехожих 

листівки «Порадник для підлітка про 

правила спілкування з поліцією» та 

закликали батьків бути уважнішими до 

дітей, а останніх бути обачними під час літніх канікул. 

1.3.5  Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів у ВЧ з метою 

інформування про права та пільги УБД. 
28 квітня під час зустрічі заступника начальника Братського бюро правової допомоги 

Чорновалюка В.О. з працівниками Братського районного військового комісаріату, присутнім 

було роз’яснено загальні пункти особливої частини Кримінального кодексу України. Крім 

цього, обговорено питання про надання пільг для учасників АТО. У приміщенні установи 

розміщено інформаційні матеріали з переліком передбачених законодавством для даної 

категорії громадян пільг та порядку їх реалізації. 

1.3.6 Проведення тематичних семінарів в навчальних закладах. Проведення уроку 

права в навчальному закладі приуроченого до «Дня захисту дітей» 
25 травня працівники Вознесенського МЦ з НБВПД ознайомили учнів 9-х класів 

Вознесенської ЗОШ І-ІІІ №10 з правами та обов’язками неповнолітніх у трудових 

відносинах. Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Городня Олена розповіла про послуги, які 

надає служба зайнятості, сучасні сервіси, які можливо використовувати для підвищення 

своїх знань шляхом проходження дистанційного навчання та інше. Про актуальні вакансії на 

сьогодні та переваги легальної зайнятості розповів начальник відділу надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Гнатюк Петро. У ході семінару також 

були підняті питання: навчання за кордоном, як спосіб заробітку; види шахрайства при 

працевлаштуванні в Україні; заробіток в мережі Інтернет, та інше. По закінченні уроку 

студентом-практикантом центру - Додурич Мариною, поширено серед учнів друковані 

матеріали на теми «Знай свої права, не дай себе ошукати при працевлаштуванні!», «Добрі 

поради з комп’ютерної безпеки», «Увага! Дискримінація!» та інші розроблені працівниками 

центру та бюро правової допомоги друковані матеріали. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1794183010897079&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1771449483170432&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784787071836673&id=1467803810201669


29.05.2017 року головним спеціалістом Веселинівського бюро правової допомоги 

проведено семінар-тренінг присвячений Дню захисту дітей на тему «Як захистити права 

неповнолітніх?». Учасниками заходу стали учні десятих класів Веселинівської гуманітарної 

гімназії. 

26 травня 2017 року головним спеціалістом Врадіївського бюро правової допомоги 

Пугачовою Іриною Олександрівною було проведено зустріч із працівникам Врадіївського 

дитячого садка «Калинонька». Під час зустрічі присутнім було доведено інформацію про 

діяльність бюро правової допомоги, а також цілі та завдання, які стоять перед бюро правової 

допомоги в частині підвищення правообізнаності громадян, а також щодо можливості 

отримання певної категорії осіб вторинної правової допомоги. По закінченню заходу 

присутнім роздані візитки з контактною інформацією Врадіївського бюро правової 

допомоги. 

1.3.7 Презентація діяльності роботи МЦ з НБВПД  та Бюро правової допомоги у 

пресі. 
Презентація показників діяльності Веселинівського бюро правової допомоги за І кв. 2017р.  

Презентація показників діяльності Южноукраїнського бюро правової допомоги за І кв.2017р. 

Звертайтеся, і вам допоможе Єланецьке бюро правової допомоги! 

Презентація показників діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД за І кв. 2017р. 

1.3.8  Інформаційно – роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ 
6 червня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вознесенського МЦ з НБВПД Городня 

О.О. провела робочу зустрiч з керівником районної газети «Трибуна хлібороба», за 

результатами зустрічі досягнуто домовленості в розміщенні інформації про діяльність та 

місцезнаходження Доманівського бюро правової допомоги, а також про конкурс на 

заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу «Доманівське бюро правової 

допомоги»  

Кількість виступів по телебаченню 1: 

http://vsesvit-news.info/news-tv-show/1247  

Інформаційний веб-портал 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=LHYhx9ZjeXI 

Кількість виступів на радіо 2: 

26.05.2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Перший миколаївський місцевий центр з 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786767661638614&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1785343598447687&id=1467803810201669
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHbEpTNHF2ZjBLVGM
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHTXJGeHNaVmFGNlk
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHWDdCUHBwdE9GVm8
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHUlRtYlU4emUtQVk
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/pcb.1791411717840875/1791410771174303/?type=3&theater
http://vsesvit-news.info/news-tv-show/1247
https://www.youtube.com/watch?v=LHYhx9ZjeXI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1785248248457222&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?fref=mentions


надання БВПД Вікторія Царьова, начальник відділу Первомайське бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД Віталій Порхун разом з Андрей 

Тюренков провели чудовий прямий ефір на радіо "Миколаїв FM" на тему: Спадщина та 

заповіт: практичні питання". 

20.06.2017 року заступник начальника відділу "Баштанське #бюроправової 

допомоги" Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД Сергиус Андрощук 

(Андрощук Сергей) разом з начальником відділу "Єланецьке бюро правової 

допомоги" Вознесенський місцевий центр з надання БВПД Іриною Котенко були гостями 

радіоефіру на тему "Оренда землі".  

Кількість публікацій в пресі 6: 

Презентація показників діяльності Веселинівського бюро правової допомоги за І кв. 

2017р.  

Презентація показників діяльності Южноукраїнського бюро правової допомоги за І 

кв.2017р. 

Звертайтеся, і вам допоможе Єланецьке бюро правової допомоги! 

Презентація показників діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД за І кв. 2017р. 

 

За круглим столом! 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803

810201669/1770856676563046/?type=3  

Прийом громадян спеціалістами земельного права на базі Вознесенського МЦ з 

НБВПД https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHdTlQdWhGeThXblE  

Публікації в Інтернет – виданнях 4: 

http://voznesenskonline.com.ua/pryama-translyatsiya-chergovoyi-33-yi-sesiyi-voznesenskoyi-

miskoyi-radi-23-06-2017-2/  

http://voznesenskonline.com.ua/prezentatsiya-prezentatsiya-pokaznikiv-diyalnosti/  

http://voznesenskonline.com.ua/vidpovidi-na-naybilsh-chasti-pitannya-shhodo-

zaprovadzhennya-yes-bezvizovogo-rezhimu-dlya-ukrayini/  

https://www.youtube.com/watch?v=LHYhx9ZjeXI  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%92%D0%9F%D0%94-1467803810201669/?fref=mentions
https://www.facebook.com/tyurenkov.r?fref=mentions
https://www.facebook.com/tyurenkov.r?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=Bt4P6JAxqDw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fwKLPXLlPx8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=486772171660877
https://www.facebook.com/2mbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sergius.androschuck?fref=mentions
https://www.facebook.com/sergius.androschuck?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%92%D0%9F%D0%94-1467803810201669/?fref=mentions
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHbEpTNHF2ZjBLVGM
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHTXJGeHNaVmFGNlk
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHWDdCUHBwdE9GVm8
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHUlRtYlU4emUtQVk
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1770856676563046/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1770856676563046/?type=3
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHdTlQdWhGeThXblE
http://voznesenskonline.com.ua/pryama-translyatsiya-chergovoyi-33-yi-sesiyi-voznesenskoyi-miskoyi-radi-23-06-2017-2/
http://voznesenskonline.com.ua/pryama-translyatsiya-chergovoyi-33-yi-sesiyi-voznesenskoyi-miskoyi-radi-23-06-2017-2/
http://voznesenskonline.com.ua/prezentatsiya-prezentatsiya-pokaznikiv-diyalnosti/
http://voznesenskonline.com.ua/vidpovidi-na-naybilsh-chasti-pitannya-shhodo-zaprovadzhennya-yes-bezvizovogo-rezhimu-dlya-ukrayini/
http://voznesenskonline.com.ua/vidpovidi-na-naybilsh-chasti-pitannya-shhodo-zaprovadzhennya-yes-bezvizovogo-rezhimu-dlya-ukrayini/
https://www.youtube.com/watch?v=LHYhx9ZjeXI


1.3.9  Проведення заходів з роз’яснення процедури реєстрації/перереєстрації 

громадських формувань на базі Кривоозерського бюро правової допомоги. 
24 квітня головним спеціалістом відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Вознесенського МЦ з НБВПД на базі Братського бюро правової допомоги проведено прийом 

громадян з питань порядку реєстрації/перереєстрації громадських формувань. 

На прийом звернулася одна особа. 

3 травня головним спеціалістом відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Вознесенського МЦ з НБВПД на базі Кривоозерського бюро правової допомоги проведено 

прийом громадян. 

На прийом звернулася представник ГО "Добробут села Берізки" з питання перереєстрації 

громадського об'єднання згідно до змін податкового законодавства. 

10 травня головним спеціалістом відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Вознесенського МЦ з НБВПД на базі Южноукраїнського бюро правової допомоги проведено 

прийом громадян. 

На прийом звернулася одна особа з питання порядку реєстрації громадського об'єднання. 

Фахівцем надано роз’яснення щодо процедури реєстрації громадської організації зі статусом 

та без статусу юридичної особи, а також роз’яснено переваги та недоліки статусів даних ГО. 

17 травня головним спеціалістом відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Вознесенського МЦ з НБВПД на базі Первомайського бюро правової допомоги проведено 

прийом громадян з питань порядку реєстрації/перереєстрації громадських формувань. 

На прийом звернулось 1 особа, від якої було прийнято пакет документів необхідних для 

перереєстрації. 

16 травня фахівцями відділу підтримки та 

розвитку інфраструктури Вознесенського МЦ  з 

НБВПД на базі Доманівського бюро правової 

допомоги проведено прийом громадян з питань 

порядку реєстрації/перереєстрації громадських 

формувань. На прийом звернулось 2 особи.  

   

 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1769955039986543/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1774049486243765/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1777628552552525/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1781390505509663/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1781389192176461/?type=3


1.3.10 Проведення виїзного  прийому громадян на базі управління пенсійного 

фонду.  
Відповідно до попередніх домовленостей з 

керівником Вознесенського об’єднаного управління 

пенсійного фонду Усмановою О.А. 25 квітня у 

приміщенні установи відбулись перші консультації з 

правових питань фахівцем Вознесенського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бобровим А.М. спільно з начальником 

юридичного відділу Вознесенського об’єднаного 

управління пенсійного фонду Роїк В.М. 

 

24 травня під час роботи мобільного 

пункту доступу до БПД на базі управління 

Вознесенського пенсійного фонду за 

консультацією до спеціаліста 

Вознесенського МЦ зНБВПД звернулося 3 

особи з питань: отримання оригіналу 

трудової книжки з місця роботи, 

перерахунок пенсії, одержання субсидії. 

1.3.11 Участь у засіданнях/нарадах громадських організацій інвалідів. 
4 квітня з ініціативи голови громадської організації ВОІ СОУІ Гервасьєва відбулося 

засідання «Круглого столу» з питань забезпечення соціальних гарантій людей з особливими 

потребами. В обговорені наболілих питань інвалідів прийняв участь головний спеціаліст 

Єланецького бюро правової допомоги Сергій Вакаренко.  

1.3.12 Створення постійно діючих колонок з правової освіти, на офіційних 

інтернет-сторінках ОМС та ГО.  

З 13 травня актуальну інформацію системи БПД та корисну правову інформацію для 

громадян можливо відслідковувати на веб-сайті міста Южноукраїнськ. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1770415406607173&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784326478549399&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1770856676563046/?type=3
http://www.yu.mk.ua/show/yuzhnoukrainske_byuro_pravovoi_dopomogi


1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 

пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 

Створення нового дистанційного пункту доступу до БПД! 

6 червня головним спеціалістом відділу інформації 

та консультації Вознесенського МЦ з НБВПД Єрьоміною 

І.І. проведено виїзний прийом жителів с. Дмитрівка, 

Вознесенського району. За консультацією звернулося 6 

осіб, з яких трьох громадян цікавило питання розірвання 

договору оренди землі; двох – щодо визнання права 

власності на житловий будинок та одного – щодо 

розірвання шлюбу.  

 

1.4.1  Проведення комунікаційних заходів з правозахисними організаціями щодо 

напрямків діяльності МЦ. 
З метою надання комплексної допомоги постраждалим від насильства в сім’ї 

Вознесенським МЦ з НБВПД кожної останньої середи проводиться робота з даною 

категорією населення. До поширення інформацію щодо діяльності групи залучено 

працівників Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.   

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 
Протягом звітного кварталу проведено 5 адресних виїзних прийомів до громадян 

похилого віку, з обмеженими можливостями. 

 03 квітня головним спеціалістом Веселинівського бюро правової допомоги Глушич І.В. 

проведено адресний виїзний прийом до ветерана війни. Питання, з якого надано 

консультацію, стосувалося прийняття спадщини. 

30 травня до Врадіївського бюро правової допомоги в телефонному режимі звернувсь 

клієнт з метою отримання правової допомоги, щодо визнання фізичної особи недієздатною, 

так як самостійно звернутись не має можливості у зв’язку з похилим віком. Громадянину 

було роз’яснено, що цивільна дієздатність фізичної особи є важливою складовою її 

правового статусу, що дозволяє їй своїми діями набувати для себе цивільні права і 

самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх 

виконувати та нести відповідальність у разі їх не виконання. Тому вирішення питання про 

визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, вирішується виключно в 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1791559944492719&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1766202177028496/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1788303278151719/?type=3


судовому порядку і є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян. З 

метою надання допомоги у вирішенні даного питання 31 травня 2017 року начальником 

Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук О. здійснено адресний виїзний прийом, до 

даного клієнта та надано вичерпну інформацію про можливість отримання вторинної 

правової допомоги. За результатами зустрічі було складено письмове звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

1.4.3 Поширення послуг в громадах за допомогою Skype – зв’язку 
Протягом ІІ кварталу по Skype-зв’язку надійшло 4 дзвінка за отриманням онлайн-

консультації.  

30 червня до Skype-зв’язку підключено Сухобалківську сільську бібліотеку 

Доманівського району. 

1.4.4 Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства 

юстиції. 
8 червня головним спеціалістом Кривоозерського бюро з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено переговори з бібліотекарем Кривоозерської центральної 

бібліотеки щодо підключення останьої до онлайн – сервісів Міністерства юстиції.  За 

результатами переговорів досягнуто домовленості в проведенні необхідних комунікаційних 

заходів для забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції починаючи з 

липня місяця поточного року. 

В ІІ кварталі онлайн-сервісами скористалось 226 осіб: 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно -37 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців -55 

 Єдиний реєстр громадських формувань 10 

 Реєстр громадських об’єднань -14 

 Замовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП) -1 

 Електронний суд -58 

 Інформаційні системи -1 

 Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних 

повноважень -10 

 Державна реєстрація актів цивільного стану – 10 

 Єдиний реєстр нотаріусів -22 

 Електронний реєстр апостилів - 5 

 Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення -3 



1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

персоналом. 
Протягом звітного кварталу відділом представництва Вознесенського МЦ з НБВПД 

складено 3 заяви, 1 скарга, 5 листів, 1  роз’яснення з правових питань. 

Штатним працівникам видано 23  накази на представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів. 

 

2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
 

 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів 

(відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання 

функції представництва 
26 квітня 2017 року з 10.00 до 11.00 в приміщенні Єланецького бюро правової допомоги 

начальник бюро І.Котенко, головний спеціаліст бюро Вакаренко С.В. спільно із адвокатом 

Марку О.В. провели спільний прийом громадян. На прийом звернулася одна особа. Питання 

стосувалося порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких 

гарантується державою. 

Вознесенський МЦ допомагає молоді здобувати знання. 

На підставі попередньої домовленості, Вознесенський МЦ прийняв до себе на практику 

студентів Вознесенського коледжу НАУ.  

Двоє молодих юристів прийшли до Центру 

третього травня, і одразу стали активними 

учасниками роботи, допомагаючи 

працівникам виконувати повсякденні 

професіональні обов'язки.  

Зокрема, Грушка О.С. вже брала участь у 

консультуванні клієнтів, допомагаючи 

начальнику відділу представництва 

Боброву А.М., а Додурич М.А., з метою 

поширення 

інформації про 

право населення 

на БВПД, 

допомагала 

головному 

спеціалісту відділу 

правопросвтництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1770858083229572&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778008525847861&id=1467803810201669


допомоги Чічкіній О.О. розповсюджувати інформацію про діяльність Центру.  

В подальшому, практиканти пройдуть стажування в кожному з відділів, чиї начальники, за 

відведений термін, спробують надати максимальну кількість знань, котрі потім їм 

знадобляться. 

 

На підставі попередньо укладеного договору з Первомайським Політехнічним 

коледжем Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, 

Первомайське бюро Правової допомоги прийняло до себе 3-х студентів випускного курсу 

відділення «Економіки і права» для проходження практики зі спеціальності. 

08.06.2017 року студентами Артем Денисенко, Анастасія Лук'янова та Анастасія Постовик, 

під керівництвом головного спеціаліста Первомайського бюро правової допомоги Брагар 

Каріна , провели вуличне інформування громадян на головній площі м. Первомайськ, 

шляхом поширення буклетів на тему «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник», 

з метою інформування громадян про право на безоплатну правову допомогу. 

2.1.2 Організація дистанційного навчання персоналу на базі Prometheus. 
Дистанційне навчання персоналу на базі Prometheus. Навчальний курс на тему: 

«Основи лобіювання» 

• Єланецьке бюро правової допомоги 

• Доманівське бюро правової допомоги 

• Кривоозерське бюро правової допомоги 

• Южноукраїнське бюро правової допомоги 

Дистанційний курс «Робота з клієнтом» пройдено усіма працівниками відділів бюро 

правової допомоги Вознесенського МЦ з НБВПД  та працівниками відділу представництва, 

відділу інформації та консультації Вознесенського МЦ з НБВПД. 

2.3.  Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 
         Складено та розміщено правові консультації для наповнення системи «WikiLegalAid» 

на тему : 

- «Як отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами»; 

- «Вимоги до зовнішньої реклами»; 

- «Обмеження та заборона розміщення зовнішньої реклами»; 

- «Повірка лічильника газу споживачів»; 

- «Компенсація за неякісні послуги з електропостачання»; 

- «Правила встановлення факту проживання на території України». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1794718170843563&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017237954716&fref=mentions


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01 квітня по 30 червня 2017 року за ІІ квартал місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

було зареєстровано 1458 звернень клієнтів, 1279  особам було надано правову консультацію, 

179 із них написали звернення про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

п/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень про 

надання БВПД 

 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

259 176 83 

2 Братське бюро правової 

допомоги 136 129 7 

3 Врадіївське бюро правової 

допомоги 
182 171 11 

4 Веселинівське бюро 

правової допомоги 
199 189 10 

5 Доманівське бюро 

правової допомоги 
57 57 0 

6 Єланецьке бюро правової 

допомоги 
115 106 9 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 
103 100 3 

8 Первомайське бюро 

правової допомоги 
180 143 37 

9 Южноукраїнське бюро 

правової допомоги 
227 208 19 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  181   рішень 

про надання БВПД та надано  163  доручень адвокатам та  23 наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 2 письмовим 

зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В ІІ кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 

117 (8%), спадкового 184 (13%),  сімейного 217 (15%),  трудового 82 (6%), адміністративного 

34 (2%), земельного 155 (11%), договірного 192 (13%), житлового  63 (4%), іншого 

цивільного 233 (16%) права, з питань виконання судових рішень 38 (3%), з інших питань 128 

(9%) та з не правових питань 6 (0%). 
 



 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних 

рішень було прийнято по інвалідам 38 (21%) , малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 109 (61%) та ветеранам війни 28 

(16%) тощо.  

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 

 

 

 

 

до 18 років 
1% 
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понад 60 років 
23% 

інваліди 
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(середньомісячний 

сукупний дохід сім’ї 
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прожиткового 

мінімуму) 

61% 

ветерани війни 

16% 

інші категорії 

2% 



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ квартал 217 року 

було: 

 здійснено 12 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 39 
осіб, в тому числі 15 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 24 осіб до дистанційних пунктів 
доступу до БПД;

 надано методичну допомогу 11 органам місцевого самоврядування та установам – 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги;

 проведено 78 правопросвітницьких заходів;

 розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;

 надано 226 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту;

 Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 

місцевого центру в розрізі бюро. 
 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, та 
установ - 

провайдерів 

БПД,  яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право- 

просвітницьки

х 

заходів 

Кількість 

Інформаційни 
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ в 

тому числі 

12/15 25/24 11 78 14 

2 Братське бюро 

правової допомоги 

1/3 2/3 1 6 2 

3 Врадіївське бюро 

правової допомоги 

1/4 3/4 1 14 1 

4 Веселинівське бюро 

правової допомоги 

1/2 3/2 1 3 2 

5 Доманівське бюро 

правової допомоги 

1/0 1/1 1 4 0 

6 Єланецьке бюро 

правової допомоги 

1/2 3/4 2 13 3 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 

1/0 1/0 1 2 0 

8 Первомайське бюро 

правової допомоги 

1/0 2/0 3 9 1 

9 Южноукраїнське 

бюро правової 

допомоги 

1/4 3/4 1 3 1 

 

 

 

 

 


