
Додаток 8 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНАДОВІДКА 

щодо виконання Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги  річного 

плану діяльності на 2017 рік у IІІ кварталі 

 

ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

 

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 

  Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття Програми:  «Правова освіта 

громади». 

 Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у закладах державної служби зайнятості України. 

 Організація та проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових 

реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення.. 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та 

надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД. 

 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 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. 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання покарання. 

 Проведення тематичних семінарів в навчальних закладах. 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів у ВЧ з метою інформування про права та пільги 

УБД 

 Інформаційно-роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ. 

 Проведення заходів з роз’яснення процедури реєстрації/перереєстрації громадських формувань на базі 

відділів «Бюро правової допомоги». 

 Проведення робочих зустрічей з працівниками  лікувальних закладів щодо умов та порядку отримання 

пільг в даних закладах для різних категорій населення. 

 

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

та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

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 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

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. 

Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття Програми:  «Правова освіта 

громади». 

 

У звітному кварталі проведено  4 робочі зустрічі з керівниками ОМС щодо прийняття Програми 

«Правова освіта громади», а саме з очільниками: 

- Веселинівської селищної ОТГ (за результатами зустрічі досягнуто домовленості прийняття пропонованої 

програми у жовтні поточного року). 

- Кумарiвської сільської ради, Первомайського р-ну( на розгляді у голови сільської ради) 

-  Кам'яномостівської сільської ОТГ, Первомайського р-ну ( на розгляді у голови сільської ради) 

- Мостівської сільської ОТГ  ( на розгляді у голови сільської ради) 

З метою інформування посадовців Кривоозерського р-ну про переваги прийняття програм надання правової 

допомоги, 29 вересня 2017 року о 10:00 год. в приміщенні адмінбудинку Кривоозерської РДА відбулася 

чергова сесія Кривоозерської районної ради. Заступник начальника Кривоозерського бюро правової 

допомоги Олена Кернасовська виступила з доповіддю на тему: «Програма правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги населенню Кривоозерського району на 2018-2020 роки». Метою даного 

інформування було залучення до співпраці посадовців району задля розроблення спільних програм з 

підвищення 

загального рівня 

правової 

культури та 

вдосконалення 

системи 

правової освіти 

населення, 

набуття 

громадянами 

необхідного 

рівня знань, 

формування у 

них поваги до 

права, реалізація права людини на доступ до безоплатної правової допомоги. По закінченню сесії депутатам 

та іншим запрошеним було надано інформаційні матеріали з правових питань. 

  

Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у закладах державної служби зайнятості 

України. 
Перехід України до ринкових відносин та скрутне становище країни через конфлікти, які відбуваються 

на сході збільшило проблему з зайнятістю населення. Лави безробітних почали поповнювати люди, які ще 

донедавна вважали своє трудове становище міцним і стабільним. Сьогодні в Україні спостерігається відкрите та 

застійне безробіття масштаби якого тільки збільшуються, що надало чудову можливість розвитку шахрайства в 

працевлаштуванні. 

              З метою зняття напруги серед осіб, що залишилися без роботи,  працівниками відділів бюро правової 

допомоги було організовано та проведено роботу в даному напряму. Всього за квартал проведено 5 семінарів 

для осіб що знаходяться на обліку в закладах державної служби зайнятості населення на теми: «Знай свої права, 



не дай себе ошукати при працевлаштуванні», «Техніка пошуку роботи. Використання джерел інформації про 

вакансії» та інші теми що розповідають, як не втрапити до пастки шахрая.   

Організація та проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення змісту 

ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 

пенсійного забезпечення.. 

 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними 

та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД. 

 

  Протягом кварталу було проведено низку робочих зустрічей та круглих столів з метою виявлення 

правових потреб громади. 

           10 липня відбулася робоча зустріч 

начальника Врадіївського бюро правової допомоги 

Олени Адамчук з керівництвом Врадіївської філії 

громадської організації «Всеукраїнське об ̓єднання 

учасників бойових дій» Вікторем Сідлецьким та 

Сергієм Белінським. 

          Зустріч мала на меті розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги у Врадіївському 

районі, посилення правових можливостей і 

правової спроможності таких соціально вразливих 

груп населення як учасники АТО, члени їх сімей, 

інші особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», а також постраждалі підчас проведення антитерористичної операції. 

          Так, сторони планують об’єднати зусилля в таких аспектах, як інформування щодо права на 

безоплатну правову допомогу та реалізацію такого права в бюро правової допомоги; також – виявлення 

юридичних проблем, з якими стикаються учасники АТО, та допомога у їх вирішенні. Проговорено питання 

проведення спільної інформаційної кампанії для осіб, що постраждали підчас проведення 

антитерористичної операції. 

 



             

          10 липня 2017 року начальник Єланецького 

бюро правової допомоги Котенко І.О. провела 

робочу зустріч із начальником служби у справах 

дітей Єланецької районної державної 

адміністрації Білотіл Л.В. Під час зустрічі 

обговорено питання соціального захисту дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, їх законних представників та сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, 

зокрема питання доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги. Також сторони 

обговорили механізм співпраці Єланецького бюро та служби у справах дітей, з метою ефективного 

вирішення питань, з якими звертаються вищевказані категорії осіб як до бюро, так і до служби у справах 

дітей. За підсумками зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці сторін та підписано 

меморандум про співпрацю. 

 

          Діти, які виховуються у неблагополучних сім̕ях, часто 

зазнають насильства з боку батьків. Під впливом цього у дітей та 

підлітків формуються хибні соціальні уявлення про навколишній 

світ. Ці та інші питання були обговорені під час зустрічі 03 

липня начальника Врадіївського бюро правової допомоги 

Адамчук О.Ю. та директора Врадіївського районного центру 

соціальних служб для сім̛'ї дітей та молоді Дулдієр О.В. Метою 

проведення зустрічі стало організація підвищення 

інформованості населення Врадіївського району, насамперед 

молоді, про наявність проблеми насильства взагалі, шляхом 

проведення тренінгів, відеолекторіїв, лекцій, акцій. 

             Проведення таких заходів сприятиме вихованню в молоді поваги до прав та основоположних свобод 

людини, людської гідності та особистості, підвищення суспільного та політичного рівня знань щодо даної 

проблеми. 

 

              8 вересня начальник Кривоозерського бюро правової 

допомоги провела робочу зустріч із прокурором Кривоозерського 

відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області. 

Згідно законодавства, функції даних структур тісно переплітаються 

між собою, тому під час зустрічі було обговорено комплекс заходів з 

правової освіти населення, спрямованих на підвищення правової 

свідомості громадян, що включає в себе надання таких правових 

послуг, як: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і 

роз’яснень з правових питань; 3) надання допомоги в складанні заяв, 

скарг, та інших документів не процесуального характеру; 4) надання 

допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та 

медіації. За результатами зустрічі підписано меморандум про 

подальшу співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги. 



              11 вересня працівники Доманівського бюро 

правової допомоги провели робочу зустріч з 

працівниками Доманівського відділу Вознесенського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Миколаївської області. Під час зустрічі були 

обговорені питання які найчастіше виникають у 

клієнтів управління та шляхи їх вирішення. 

 

            28 вересня начальник Первомайського бюро 

правової допомоги Порхун В.М. провів робочу 

зустріч  з партнерською організацією «Ніхто Крім 

Нас». Вході зустрічі було обговорено питання 

порядку виділення земельних ділянок учасникам 

антитерористичної операції, а саме з якими 

проблемами стикаються при здійсненні необхідних 

для отримання даної пільги перешкодами. Розглянуто 

покрокову схему дій учасників АТО в отриманні 

земельних ділянок. 

 

Круглі столи  

           30 серпня відбувся круглий стіл на 

тему «Я маю право» за участю працівників 

Вознесенського МЦ з НБВПД Гнатюка 

П.О, Боброва А.М, Городньої О.О. з 

начальником Управління соціального 

захисту населення Вознесенської міської 

ради Шишлянніковою І.А., заступником 

начальника Управління – начальником 

відділу соціальної допомоги, пільг та 

організаційно-контрольної роботи 

Управління соціального захисту населення 

Вознесенської міської ради Зоріною І.І. та 

завідувачем відділення денного перебування КУ “Територіальний центр соціального обслуговування м. 

Вознесенська” Бордюжа О.В. 

           Під час круглого столу було розглянуто проблеми різних категорій населення, що виникають при 

отриманні соціальних пільг, передбачених чинним законодавством, а також розглянуто питання: 

- створення та забезпечення роботи консультаційного пункту доступу до БПД на базі Управління 

соціального захисту населення Вознесенської міської ради; 

- розміщення інформаційних стендів - «інформаційна правова допомога» в приміщеннях Управління 

соціального захисту населення Вознесенської міської ради 

- підписання Договору про партнерство та співробітництво між Вознесенським МЦ з НБВПД та КУ 

“Територіальний центр соціального обслуговування м. Вознесенська”; 

- внесення до тематичного навчального плану факультету «Соціально – активна життєва позиція» 

«Університету ІІІ віку» на 2017-2018 навчальний рік працівників Вознесенського МЦ з НБВПД як фахівців 

права. 

             За результатами зустрічі учасники домовились про подальше співробітництво та партнерство. 

 



Протягом звітного кварталу для посадовців працівниками МЦ та бюро правової допомоги проведено 4 

тренінги з Антикорупційного законодавства. 

Корупція (від лат. corrumpere — псувати) — протиправна діяльність, яка полягає у використанні 

службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність 

громадських і політичних діячів. Соціальна сутність корупції обумовлюється тим, що воно – явище правове, 

оскільки корупційні діяння, як і будь-які інші правопорушення – це продукт соціальної людської діяльності, 

результат функціонування суспільства. Дана проблема є надзвичайно актуальною оскільки є серйозною 

перепоною для розбудови правової держави.  

           13 вересня начальником Первомайського бюро 

правової допомоги Порхун В.М. було проведено тренінг з 

працівниками та посадовцями Первомайської РДА 

Миколаївської області. Було обговорено практичні шляхи 

запобігання та боротьби з цим ганебним явищем та 

наголошено на найбільш характерні ознаки корупції. 

            З метою запобігання корупції, та конфлікту інтересів 

начальником відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Гнатюком П.О. та інтегратором Городньою 

О.О. 28 вересня проведено тренінг для посадовців 

Вознесенської міської ради на тему «Реалізація державної 

політики у сфері запобігання та протидії корупції».  

Гнатюк П.О. в доступній формі розповів присутнім про 

антикорупційне законодавство, куди звертатися при 

виявленні тих чи інших випадків його порушення, також 

детальніше зупинився на засобах притягнення до 

відповідальності посадовців незалежно від їхнього місця в 

ієрархічній структурі влади. 

              З метою попередження корупційної складової у 

діяльності службовців 28 вересня начальником 

Братського бюро правової допомоги Чорновалюком В.О. 

проведено тренінг для державних службовців Братської 

райдержадміністрації на тему «Реалізація державної 

політики у сфері запобігання та протидії корупції».  

Під час тренінгу акцентувалась увага на основних 

поняттях антикорупційного законодавства, проводилось 

моделювання ситуацій, що в тій чи іншій мірі створюють 

корупційні ризики. 

 

             28 вересня головний спеціаліст Веселинівського 

бюро правової допомоги Глушич І.І. провела тренінг для 

посадових оосіб Веселинівської ОТГ. Присутніх 

проінформовано про основні поняття та значення 

Особливої частини ККУ. Найбільшу увагу приділено 

кримінальній відповідальності за корупційні 

правопорушення. Присутніх цікавили наступні питання: 

відповідальність за декларування недостовірної 

інформації; підкуп особи, яка надає публічні послуги; що є 

службовою недбалістю та інше.  



У звітному кварталі укладено угоду про співпрацю з: 

- Єланецька районна рада ветеранів; 

- Служба у справах дітей Єланецької райдержадміністрації; 

- Вознесенський міськрайонний відділ з питань Пробації південного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України; 

- Братський районний сектор з питань Пробації південного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України; 

- Братська ГО "Братська районна рада ветеранів"; 

- Громадська організація "Братська районна лікарняна каса"; 

- Кривоозерський районний центр зайнятості; 

- Кривоозерська Дитяча громадська організація "Мала селищна рада"; 

- Тридубська загальноосвітня школа 1-3ступенів; 

- Кривоозерський відділ Первомайської місцевої прокуратури; 

- Кривоозерська центральна районна бібліотека; 

- Кривоозерський професійний аграрний ліцей; 

- Кривоозерська Районна організація ради ветеранів та інвалідів; 

- Кривоозерське обєднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області; 

- Кривоозерська Дитяча громадська організація "Юний правознавець". 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

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. 
Вознесенським місцевим центром з надання БВПД та структурними підрозділами бюро правової 

допомоги не рідше ніж раз на місяць проводяться вуличні інформаційні кампанії з інформування громадян про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги, розміщуються інформаційні матеріали в громадських 

місцях та різних установах та закладах. За звітний квартал проведено 84 інформувань. 

 17 липня головним спеціалістом Кривоозерського бюро правової допомоги Формогей А. П. проведено 

вуличну кампанію з поширення серед населення інформації про діяльність Кривоозерського бюро правової 

допомоги на центральній вулиці селища. 

 Головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Городньою Оленою проведено вуличне інформування жителів віддалених сіл районів 

юрисдикції Вознесенського МЦ з НБВПД. Вуличне інформування мало місце на центральних вулицях сіл 31 

липня поточного року. Цього дня проінформовано жителів віддалених сіл даних районів: 

Братський р-н: с.Григорівка, с.Орлове Поле, с.Новомар’ївка, с.Миколаївка, залізнична станція Людмилівка; 

Вознесенський р-н: с.Трикрати.  

 2 серпня, головним спеціалістом Первомайського бюро правової допомоги Шайбаковою Д.П. розміщено 

інформацію про діяльність та місцезнаходження Первомайського бюро правової допомоги на 

інформаційних стендах міста та на стендах автобусних зупинок в районі Голта м. Первомайськ. 

 08 серпня головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Городньою Оленою поширено інформаційні буклети з різних правових питань 

у приміщенні міського відділу ДРАЦС та Вознесенського міськрайонного відділу з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції. 

 Співпраця – запорука забезпечення доступу соціально незахищених громадян до безоплатної правової 

допомоги та медіації. Об’єднавши спільні зусилля, працівники Вознесенського місцевого центру з надання 

БВПД та апарату Вознесенського міськрайонного суду 2 серпня розробили інформаційні стенди для 

громадян. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1814318565550190&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821519458163434&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821519458163434&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821915694790477&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1825022954479751&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821849924797054&id=1467803810201669


 1 вересня відзначається День знань, в рамках інформаційно-роз’яснювальної роботи на вулицях селища 

Єланець працівниками бюро правової допомоги проведено вуличне інформування школярів. Головним 

спеціалістом бюро Оленою Марку було розповсюджено буклети на тему: «Я учень, я маю права та 

обов’язки » «Дитино, знай свої права, поважай права інших» та «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний 

провідник» , школярів проінформовано щодо безоплатної правової допомоги. Під час проведення заходу 

роз'яснено про первинну та вторинну правову допомогу та хто має право її отримати. 

 29 вересня про право на БПД та актуальні питання з порядку нарахування субсидії повідомлено жителів 

смт.Братське. Головним спеціалістом відділу "Братське бюро правової допомоги" Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД поширено інформаційно-роздатковий матервал в приміщенні Управлiння 

соцiального захисту населення в селищнiй радi та АТ "Ощадбанк". 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання покарання. 

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, яка надається 

безоплатно у випадках, передбачених законом, і кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Також 

згідно пункту 2 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України кожному засудженому гарантується 

право на правову допомогу. Згідно з Положенням про програму диференційованого виховного впливу на 

засуджених «Правова просвіта» від 16.05.2016 № 1418/5 в колоніях проводять роз’яснення з приводу 

можливості отримання засудженими права на безоплатну вторинну правову допомогу. Тому працівниками 

Вознесенського МЦ з НБВПД проводяться виїзди до установ виконання покарання задля поширення серед 

засуджених інформації про можливість звернутися до МЦ та отримати захисника за державний кошт.  

Протягом кварталу здійснено 2 виїзди до Вознесенської ВК № 72 у складі Спостережної комісії при 

Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради та один виїзд до Абрбузинської виправної колонії №83. 

 

Проведення тематичних семінарів в навчальних закладах. 
Генеральна Асамблея ООН, за даними проекту DilovaMova.com, на своєму 46-му пленарному засіданні, 

яке відбулося 8-го листопада 2007-го року, ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня 

демократії, який встановила на 15-е вересня, що було виражено у відповідній резолюції № 62/7. З нагоди 

відзначення міжнародного дня демократії працівниками ВМЦ та бюро правової допомоги проведено 5 лекцій та 

уроків права, як для школярів так і для студентів професійних та вищих навчальних закладів. 

1 вересня працівники Кривоозерського бюро правової допомоги завітали до учнів Кривоозерської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на спільний відкритий урок, який був присвячений темі: «Україна – держава 

європейська». Під час зустрічі зі школярами обговорювалися права дитини, які закріплені в «Декларації прав 

дитини». Ці права закріплюються за усіма дітьми без жодних винятків і дискримінації за ознаками раси, 

кольору шкіри, статі, мови, 

релігійних, політичних або інших 

переконань, національного чи 

соціального походження, 

майнового стану, народження або 

іншими обставинами, що 

стосуються самої дитини чи її 

сім’ї. 

Присутнім дітям,батькам та педагогам було розповсюджено інформаційні матеріали: «твої права – 

твій захист», «бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник», «кейс правових консультацій» та інші 

матеріали правового характеру. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1835923650056348&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1847092155606164&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1836685146646865&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1828086107506769/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1844220299226683&id=1467803810201669


15 вересня головним 

спеціалістом Первомайського 

бюро правової допомоги 

Шайбаковою Д.П. проведено 

лекцію серед студентів ВНЗ 

«Університет Сучасних Знань» на 

тему «Демократія та права 

людини». 

 

 

31 серпня, працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД 

Гнатюком П.О. та Городньою О.О. проведено семінар для дітей, що 

зазнали тяжких життєвих ситуацій.  Семінар відбувся на базі 

спеціалізованої установи «Центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей Вознесенської міської ради». Працівники центру розповіли про 

правила поводження з поліцією, випадки настання адміністративної 

відповідальності неповнолітніх та закликали бути обачними у 

використанні Інтернет мережі.  

По закінченню дітям та працівникам Центру залишено 

інформаційні буклети «Права дитини», «Що робити коли тебе затримала поліція», «Працевлаштування 

неповнолітніх» та інші актуальні питання. 

 

              29 вересня з метою інформування підростаючого 

покоління щодо їх прав та свобод, гарантованих 

законодавством України, начальником Братського бюро 

правової допомоги Чорновалюком В.О. проведено урок права 

для учнів Братської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

             Спілкування з дітьми пройшло в дружній атмосфері, 

дітей поінформовано про систему безоплатної правової 

допомоги взагалі та про основні цілі та завдання діяльності 

бюро зокрема,  окремо приділено увагу на правові орієнтири 

для кожної дитини та механізми захисту прав дітей.  

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів у ВЧ з метою інформування про права та 

пільги УБД 
Поширено для військовослужбовців Мартинівської ВЧ А1478 та Первомайської ВЧ А2183 інформаційні 

посібники "Захист прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їх сімей" та буклети на такі теми як: 

• позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду; 

• встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів; 

• зняття з реєстрації місця проживання; 

• встановлення факту родинних відносин; 

• порядок розірвання шлюбу; 

• виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення та позбавлення особи права користування 

жилим приміщенням. 

Інформаційно – роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ 
В звітному кварталі працівниками МЦ та бюро правової допомоги здійснено 1 виступ по телебаченню, 2 

виступи на радіо, 9 публікацій в пресі та 29 публікації в Інтернет – виданнях. Про нас в звітному кварталі було 

згадано в 31 медіа ресурсі. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842641379384575&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1847489075566472&id=1467803810201669


ЛИПЕНЬ 

№ 

п/п дата Вид медіа Тема  

1 08/07/2017 Газета "Єланецький Вісник" Підвищення рівня аліментів у 2017р.  

2 08/07/2017 Газета "Кривоозерщина" Бюро правової допомоги  

3 

10/07/2017 

Веб-сайт Єланецької районної 

державної адміністрації 

Презентація показників діяльності Єланецького бюро 

правової допомоги за II квартал 2017 року  

4 

10/07/2017 

Веб-сайт Веселинівської 

районної державної 

адміністрації "Веселинівська 

Громада" 

Презентація показників діяльності Веселинівського бюро 

правової допомоги за II квартал 2017 року.  

5 

11/07/2017 

Веб-сайт Врадіївської районної 

державної адміністрації 

Презентація показників діяльності Врадіївського бюро 

правової допомоги за II квартал 2017 року.  

6 

12/07/2017 

Веб-сайт Арбузинської 

районної державної 

адміністрації 

Презентація показників діяльності Южноукраїнського бюро 

правової допомоги за ІІ квартал 2017 року  

7 

17/07/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Презентація показників діяльності Южноукраїнського бюро 

правової допомоги за ІІ квартал 2017 року  

8 

17/07/2017 

Веб-сайт Доманівської районної 

державної адміністрації 

Доманівське бюро  

правової допомоги  

9 

21/07/2017 

Веб-сайт Братської районної 

державної адміністрації 

Презентація показників діяльності Братського бюро 

правової допомоги за ІІ квартал 2017 року  

10 

26/07/2017 "Барометр Южноукраинска" 

Бюро правовой помощи обучало Южноукраинских 

пенсионеров юридическим навыкам  

11 

26/07/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Лекція для відпочиваючих відділення оздоровчо-

реабілітаційних послуг  

12 26/07/2017 

(01/08/2017) 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради Відбувся круглий стіл  

СЕРПЕНЬ 

№ 

п/п дата Вид медіа Тема  

1 02/08/2017 Телеканал "Миколаїв" Договір довічного утримання  

2 02/08/2017 «Миколаїв 92 FM» Договір довічного утримання  

3 02/08/2017 Газета "День за Днем" Захист прав споживачів  

4 

03/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Відбувся відкритий інформаційний захід для учасників 

антитерористичної операції  

5 

04/08/2017 

Веб-сайт Вознесенського 

міськрайонного суду 

Миколаївської області 

Активна співпраця працівників Вознесенського 

міськрайонного суду Миколаївської області та центру 

Вознесенського МЦ з НБВПД  

6 

09/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Лекція для відпочиваючих відділення оздоровчо-

реабілітаційних послуг  

7 

11/08/2017 

Інформаційний інтернет-портал 

міста Вознесенська  

"Вознесенськ онлайн" 

Інформаційні буклети центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги для громадян стосовно 

порушення їх прав  

8 

14/08/2017 

Веб-сайт Врадіївської районної 

державної адміністрації Врадіївське бюро правової допомоги інформує  

9 

15/08/2017 

Інформаційний канал YouTube 

Головного територіального 

управління юстиції у Інтерв'ю начальника управління юстиції Романа Возняка  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHaGRMTEh4bnpqWm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHYnJBOUVsOHVsMUU
http://elanets.mk.gov.ua/ua/1478180400/1478180662/
http://elanets.mk.gov.ua/ua/1478180400/1478180662/
http://veselynivska.gromada.org.ua/news/14-23-37-10-07-2017/
http://veselynivska.gromada.org.ua/news/14-23-37-10-07-2017/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHMlFkUFg3V29KOTQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHMlFkUFg3V29KOTQ
http://arbuzinka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38215
http://arbuzinka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38215
http://www.yu.mk.ua/news/show/pokazniki_diyalnosti_yuzhnoukrainskogo_byuro_pravovoi_dopomogi
http://www.yu.mk.ua/news/show/pokazniki_diyalnosti_yuzhnoukrainskogo_byuro_pravovoi_dopomogi
http://domanivka.mk.gov.ua/?c=vmenu&id=82
http://domanivka.mk.gov.ua/?c=vmenu&id=82
http://bratske.mk.gov.ua/ua/dopomoga/1476771362/
http://bratske.mk.gov.ua/ua/dopomoga/1476771362/
https://barometr.info/news/n_yu/7785-byuro-pravovoy-pomoschi-obuchalo-yuzhnoukrainskih-pensionerov-yuridicheskim-navykam-foto.html
https://barometr.info/news/n_yu/7785-byuro-pravovoy-pomoschi-obuchalo-yuzhnoukrainskih-pensionerov-yuridicheskim-navykam-foto.html
http://www.yu.mk.ua/news/show/lektsiya_dlya_vidpochivayuchikh_viddilennya_ozdorovcho-reabilitatsiynikh_poslug_1501069000
http://www.yu.mk.ua/news/show/lektsiya_dlya_vidpochivayuchikh_viddilennya_ozdorovcho-reabilitatsiynikh_poslug_1501069000
http://www.yu.mk.ua/news/show/vidbuvsya_krugliy_stil_1501589821
https://www.youtube.com/watch?v=7agu2U5QHi0&t=190s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821949058120474&id=1467803810201669
https://drive.google.com/drive/folders/0B6L01asjGkoHeHBnczVwM20xVlU
http://www.yu.mk.ua/news/show/vidbuvsya_vidkritiy_informatsiyniy_zakhid_dlya_uchasnikiv_antiteroristichnoi_operatsii
http://www.yu.mk.ua/news/show/vidbuvsya_vidkritiy_informatsiyniy_zakhid_dlya_uchasnikiv_antiteroristichnoi_operatsii
http://vs.mk.court.gov.ua/sud1407/pres-centr/news/366592/
http://vs.mk.court.gov.ua/sud1407/pres-centr/news/366592/
http://vs.mk.court.gov.ua/sud1407/pres-centr/news/366592/
http://yu.mk.ua/news/show/lektsiya_dlya_vidpochivayuchikh_viddilennya_ozdorovcho-reabilitatsiynikh_poslug_1502274858
http://yu.mk.ua/news/show/lektsiya_dlya_vidpochivayuchikh_viddilennya_ozdorovcho-reabilitatsiynikh_poslug_1502274858
http://voznesenskonline.com.ua/informatsiyni-bukleti-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-dlya-gromadyan-stosovno-porushennya-yih-prav/
http://voznesenskonline.com.ua/informatsiyni-bukleti-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-dlya-gromadyan-stosovno-porushennya-yih-prav/
http://voznesenskonline.com.ua/informatsiyni-bukleti-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-dlya-gromadyan-stosovno-porushennya-yih-prav/
http://vrad.mk.gov.ua/ua/575657/
https://www.youtube.com/watch?v=8eK6_-nnUUY


Миколаївській області 

10 

16/08/2017 

Веб-сайт Кривоозерської 

районної державної адміністрації 

Взаємодія Кривоозерського бюро правової допомоги з 

державним нотаріусом  

11 

16/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Николаевский Обозреватель" 

В Николаевской области начали работу мобильные группы 

по вопросам антирейдерского захвата земли  

12 

16/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Николаевские известия" 

Врадиевка-Кривое Озеро: вопросы рейдерского захвата 

земель  

13 

16/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Тут.Інфо" 

На Миколаївщині розпочали роботу мобільні групи з питань 

антирейдерського захоплення землі  

14 17/08/2017 Газета "Зоря" Шановні громадяни  

15 18/08/2017 "Вознесенськ онлайн" Вознесенський МЦ з НБВПД інформує  

16 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Методичні рекомендації з основних юридичних питань та 

шляхи їх вирішення в громадах  

17 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Покрокові інструкції, та правові консультації, роз’яснення та 

поради з земельного права.  

18 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Кейс правових консультацій, роз’яснень та порад з 

земельного права, особливості орендних правовідносин  

19 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради Умови передачі земельних ділянок орендатором в суборенду  

20 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Норми розміщення господарських будівель біля житлового 

будинку  

21 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради Відчуження земельної ділянки приватної власності  

22 

19/08/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради Договір емфітевзису 

23 

19/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" Я маю право  

24 

19/08/2017 Газета "Кривоозерщина" 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям у 

2017 році  

25 

19/08/2017 

Веб-сайт Братської районної 

державної адміністрації 

До відома громадян! Інформація з метою захисту прав у 

земельній сфері  

26 

22/08/2017 

Веб-сайт Арбузинської районної 

державної адміністрації Безоплатна правова допомога кожному!  

27 

23/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

23 серпня о 9:00 на центральній площі міста Вознесенськ 

відбулось урочисте підняття Державного Прапору України  

28 24/08/2017 Газета "Трибуна Хлібороба" До відома жителів Доманівського району  

29 26/08/2017 Газета "Кривоозерщина" Що необхідно знати про оренду землі  

30 

30/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної 

правової допомоги: результати роботи за рік  

31 

30/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

У Вознесенську створено Центр допомоги учасникам АТО 

та членам їх сімей при Виконкомі  

32 

30/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" Круглий стіл на тему «Я маю право»  

33 

30/08/2017 

Інформаційний канал YouTube 

Головного територіального 

управління юстиції у 

Миколаївській області Інтерв'ю начальника управління юстиції Романа Возняка  

34 

31/08/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Проведено семінар для дітей, що зазнали тяжких життєвих 

ситуацій  

http://krivozero.mk.gov.ua/ua/1502710745/
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/1502710745/
http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/14103-v-nikolaevskoy-oblasti-nachali-rabotu-mobilnye-gruppy-po-voprosam-antireyderskogo-zahvata-zemli.html
http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/14103-v-nikolaevskoy-oblasti-nachali-rabotu-mobilnye-gruppy-po-voprosam-antireyderskogo-zahvata-zemli.html
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5/
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5/
http://tytinfo.in.ua/index.php/uk/business/item/1621-na-mykolaivshchyni-rozpochaly-robotu-mobilni-hrupy-z-pytan-antyreiderskoho-zakhoplennia-zemli
http://tytinfo.in.ua/index.php/uk/business/item/1621-na-mykolaivshchyni-rozpochaly-robotu-mobilni-hrupy-z-pytan-antyreiderskoho-zakhoplennia-zemli
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHM2tzYm5qX0M3MXc
http://voznesenskonline.com.ua/voznesenskiy-mts-z-nbvpd-informuye/
http://www.yu.mk.ua/news/show/metodichni_rekomendatsii_z_osnovnikh_yuridichnikh_pitan_ta_shlyakhi_ikh_virishennya_v_gromadakh
http://www.yu.mk.ua/news/show/metodichni_rekomendatsii_z_osnovnikh_yuridichnikh_pitan_ta_shlyakhi_ikh_virishennya_v_gromadakh
http://www.yu.mk.ua/news/show/pokrokovi_instruktsii%C2%A0ta_pravovi_konsultatsii_roz%E2%80%99yasnennya_ta_poradi_z_zemelnogo_prava
http://www.yu.mk.ua/news/show/pokrokovi_instruktsii%C2%A0ta_pravovi_konsultatsii_roz%E2%80%99yasnennya_ta_poradi_z_zemelnogo_prava
http://www.yu.mk.ua/news/show/keys_pravovikh_konsultatsiy_roz%E2%80%99yasnen_ta_porad%C2%A0z_zemelnogo_prava%C2%A0osoblivosti_orendnikh_pravovidnosin
http://www.yu.mk.ua/news/show/keys_pravovikh_konsultatsiy_roz%E2%80%99yasnen_ta_porad%C2%A0z_zemelnogo_prava%C2%A0osoblivosti_orendnikh_pravovidnosin
http://www.yu.mk.ua/news/show/umovi_peredachi_zemelnikh_dilyanok_orendatorom_v_suborendu
http://www.yu.mk.ua/news/show/normi_rozmischennya_gospodarskikh_budivel_bilya_zhitlovogo_budinku
http://www.yu.mk.ua/news/show/normi_rozmischennya_gospodarskikh_budivel_bilya_zhitlovogo_budinku
http://www.yu.mk.ua/news/show/vidchuzhennya_zemelnoi_dilyanki_privatnoi_vlasnosti
http://www.yu.mk.ua/news/show/dogovir_emfitevzisu
http://voznesenskonline.com.ua/voznesenskiy-tsentr-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-informuye/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHNm05dXZkcHFFZGs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHNm05dXZkcHFFZGs
http://bratske.mk.gov.ua/ua/dopomoga/1476771362/
http://bratske.mk.gov.ua/ua/dopomoga/1476771362/
http://arbuzinka.mk.gov.ua/ua/1/
http://voznesenskonline.com.ua/23-serpnya-v-ukrayini-vidznachayut-den-derzhavnogo-praporu-ukrayini-o-9-00-na-tsentralniy-ploshhi-mista-voznesensk-vidbulos-urochiste-pidnyattya-derzhavnogo-praporu-ukrayini/
http://voznesenskonline.com.ua/23-serpnya-v-ukrayini-vidznachayut-den-derzhavnogo-praporu-ukrayini-o-9-00-na-tsentralniy-ploshhi-mista-voznesensk-vidbulos-urochiste-pidnyattya-derzhavnogo-praporu-ukrayini/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHRVU2NWllSXFoTWc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHdXBMRC1uNHJWOWs
http://voznesenskonline.com.ua/voznesenskiy-mistseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-rezultati-roboti-za-rik/
http://voznesenskonline.com.ua/voznesenskiy-mistseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-rezultati-roboti-za-rik/
http://voznesenskonline.com.ua/u-voznesensku-stvoreno-tsentr-dopomogi-uchasnikam-ato-ta-chlenam-yih-simey-pri-vikonkomi/
http://voznesenskonline.com.ua/u-voznesensku-stvoreno-tsentr-dopomogi-uchasnikam-ato-ta-chlenam-yih-simey-pri-vikonkomi/
http://voznesenskonline.com.ua/krugliy-stil-na-temu-ya-mayu-pravo/
https://www.youtube.com/watch?v=CmBc04FyrEo
http://voznesenskonline.com.ua/94202-2/
http://voznesenskonline.com.ua/94202-2/


ВЕРЕСЕНЬ 

№ 

п/п дата Вид медіа Тема  

1 

01/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Проведено семінар для дітей, що зазнали тяжких життєвих 

ситуацій  

2 

01/09/2017 

Веб-сайт Єланецької районної 

державної адміністрації Інформаційні матеріали з земельних питань  

3 

01/09/2017 

Веб-сайт Кривоозерської 

районної державної адміністрації 

Семінар – нарада з теми «Шляхи та методи удосконалення 

бібліотечного обслуговування соціально-незахищених 

категорій населення»  

4 

05/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

В Управлінні соціального захисту населення запрацював 

дистанційний пункт доступу до БПД  

5 

05/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

В пенсійному фонді спеціалісти Вознесенського місцевого 

центру БВПД будуть надавати безкоштовну правову 

допомогу 

6 06/09/2017 Газета "День за Днем" Доступ до безоплатної правової допомоги  

7 

06/09/2017 

Інформаційний сайт "Барометр 

Южноукраинска" 

Пожилых людей Южноукраинска приглашают в Университет 

третьего возраста,- обещают прогулки в лес и басейн  

8 

06/09/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради Запрошуємо до "Університету третього віку"  

9 

06/09/2017 

Веб-сайт Миколаївського 

регіонального центру зайнятості Співпраця з бюро правової допомоги  

10 

06/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Засідання Спостережної комісії Вознесенської виправної 

колонії №72  

11 

08/09/2017 

Веб-сайт Южноукраїнської 

міської ради 

Зустріч відпочиваючих відділення оздоровчо-реабілітаційних 

послуг із представником бюро правової допомоги  

12 

08/09/2017 

Інформаційний сайт "Барометр 

Южноукраинска" 

Отдыхающие южноукраинского центра социальных служб 

встретились с представителем бюро правовой помощи  

13 

12/09/2017 

Веб-сайт Миколаївського 

регіонального центру зайнятості 

Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 

отримати  

14 

13/09/2017 

Веб-сайт Єланецької центральної 

районної бібліотеки 

Сучасна бібліотека: професійність бібліотекарів, реальні 

результати і досягнення  

15 

16/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Кривоозерщина" Вторинна правова допомога для безробітних  

16 

18/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Спеціаліст Вознесенського МЦ з НБВПД з просвітницькою 

місією в парку Січової Слави  

17 

19/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Про правову освіченість та правову свідомість людей 

похилого віку  

18 

20/09/2017 Радіо "Миколаїв 92 FM" 

Виступ в прямому ефірі радіо "Миколаїв 92 FM" на тему 

"Договір довічного утримання"  

19 

21/09/2017 

Веб-сайт Доманівської 

центральної районної бібліотеки 

Зустріч-консультація з представниками бюро правової 

допомоги  

20 

21/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"Вознесенськ онлайн" 

Для військовослужбовців Мартинівської ВЧ А1478 

поширено інформаційні посібники «Захист прав і законних 

інтересів військовослужбовців та членів їх сімей»  

21 23/09/2017 Газета "Єланецький Вісник" Пенсійна реформа: крок за кроком 

22 

27/09/2017 

Самостійне інтернет-ЗМІ 

"mistaua" Правова допомога безробітнім Братського РЦЗ  

23 

28/09/2017 

Веб-сайт Вознесенської міської 

ради Посадовців ОМС взяли участь у тренінгу  

24 

29/09/2017 

Веб-сайт Братської районної 

державної адміністрації Методичні матеріали для захисту аграрії від рейдерів  

http://voznesenskonline.com.ua/94202-2/
http://voznesenskonline.com.ua/94202-2/
http://elanets.mk.gov.ua/ua/1478180400/1478180662/
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=39114
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=39114
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=39114
http://voznesenskonline.com.ua/v-upravlinni-sotsialnogo-zahistu-naselennya-zapratsyuvav-distantsiyniy-punkt-dostupu-do-bezkoshtovnoyi-pravovoyi-dopomogi/
http://voznesenskonline.com.ua/v-upravlinni-sotsialnogo-zahistu-naselennya-zapratsyuvav-distantsiyniy-punkt-dostupu-do-bezkoshtovnoyi-pravovoyi-dopomogi/
http://voznesenskonline.com.ua/v-pensiynomu-fondi-spetsialisti-voznesenskogo-mistsevogo-tsentru-bvpd-budut-nadavat-bezkoshtovnu-pravovu-dopomogu/
http://voznesenskonline.com.ua/v-pensiynomu-fondi-spetsialisti-voznesenskogo-mistsevogo-tsentru-bvpd-budut-nadavat-bezkoshtovnu-pravovu-dopomogu/
http://voznesenskonline.com.ua/v-pensiynomu-fondi-spetsialisti-voznesenskogo-mistsevogo-tsentru-bvpd-budut-nadavat-bezkoshtovnu-pravovu-dopomogu/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHWFpCMlJOYmMyN2c
https://barometr.info/news/n_yu/8120-yuzhnoukraincev-priglashayut-v-universitet-tretego-vozrasta.html
https://barometr.info/news/n_yu/8120-yuzhnoukraincev-priglashayut-v-universitet-tretego-vozrasta.html
http://www.yu.mk.ua/news/show/zaprorshu%D1%94mo_do_universitetu_tretogo_viku-
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77236&cat_id=1365352
http://voznesenskonline.com.ua/zasidannya-sposterezhnoyi-komisiyi-voznesenskoyi-vipravnoyi-koloniyi-72/
http://voznesenskonline.com.ua/zasidannya-sposterezhnoyi-komisiyi-voznesenskoyi-vipravnoyi-koloniyi-72/
http://www.yu.mk.ua/news/show/zustrich_vidpochivayuchikh_viddilennya_ozdorovcho-reabilitatsiynikh_poslug_iz_predstavnikom_byuro_pravovoi_dopomogi
http://www.yu.mk.ua/news/show/zustrich_vidpochivayuchikh_viddilennya_ozdorovcho-reabilitatsiynikh_poslug_iz_predstavnikom_byuro_pravovoi_dopomogi
https://barometr.info/news/n_yu/8141-otdyhayuschie-yuzhnoukrainskogo-centra-socialnyh-sluzhb-vstretilis-s-predstavitelem-byuro-pravovoy-pomoschi.html
https://barometr.info/news/n_yu/8141-otdyhayuschie-yuzhnoukrainskogo-centra-socialnyh-sluzhb-vstretilis-s-predstavitelem-byuro-pravovoy-pomoschi.html
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77366&cat_id=1365352
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77366&cat_id=1365352
http://www.elaneclibrary.tk/index.php/novini/373-suchasna-biblioteka-profesinist-bibliotekariv-realni-rezultati-i-dosyagnennya
http://www.elaneclibrary.tk/index.php/novini/373-suchasna-biblioteka-profesinist-bibliotekariv-realni-rezultati-i-dosyagnennya
http://www.krozero.org.ua/?p=11545
http://voznesenskonline.com.ua/spetsialist-voznesenskogo-mts-z-nbvpd-z-prosvitnitskoyu-misiyeyu-v-parku-sichovoyi-slavi/
http://voznesenskonline.com.ua/spetsialist-voznesenskogo-mts-z-nbvpd-z-prosvitnitskoyu-misiyeyu-v-parku-sichovoyi-slavi/
http://voznesenskonline.com.ua/pro-pravovu-osvichenist-ta-pravovu-svidomist-lyudey-pohilogo-viku/
http://voznesenskonline.com.ua/pro-pravovu-osvichenist-ta-pravovu-svidomist-lyudey-pohilogo-viku/
https://www.youtube.com/watch?v=UyIKa5eoHBc
https://www.youtube.com/watch?v=UyIKa5eoHBc
http://domanivkabib.tk/index.php/novini/250-byuro-pravovoji-dopomogi
http://domanivkabib.tk/index.php/novini/250-byuro-pravovoji-dopomogi
http://voznesenskonline.com.ua/dlya-viyskovosluzhbovtsiv-martinivskoyi-vch-a1478-poshireno-informatsiyni-posibniki-zahist-prav-i-zakonnih-interesiv-viyskovosluzhbovtsiv-ta-chleniv-yih-simey/
http://voznesenskonline.com.ua/dlya-viyskovosluzhbovtsiv-martinivskoyi-vch-a1478-poshireno-informatsiyni-posibniki-zahist-prav-i-zakonnih-interesiv-viyskovosluzhbovtsiv-ta-chleniv-yih-simey/
http://voznesenskonline.com.ua/dlya-viyskovosluzhbovtsiv-martinivskoyi-vch-a1478-poshireno-informatsiyni-posibniki-zahist-prav-i-zakonnih-interesiv-viyskovosluzhbovtsiv-ta-chleniv-yih-simey/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHYks0OE85akpqTjg
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%25B
http://voz.gov.ua/material/6367
http://vrad.mk.gov.ua/ua/575657/


25 29/09/2017 "Вознесенськ онлайн" Посадовців ОМС взяли участь у тренінгу  

26 

29/09/2017 

Веб-сайт Миколаївського 

регіонального центру зайнятості Правова допомога  

 

Проведення заходів з роз’яснення процедури реєстрації/перереєстрації громадських формувань 

на базі відділів «Бюро правової допомоги». 
 

Всього в ІІІ кварталі прийнято документи від 11 громадських формувань на реєстрацію та надано 31 

консультацій. 

Крім цього в звітному кварталі проведено 4 виїзні прийоми з з питань порядку реєстрації громадських 

формувань: 

22 серпня заступником начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури Вознесенського МЦ 

з надання БВПД на базі Кривоозерського бюро правової допомоги проведено прийом громадян з питань 

порядку реєстрації громадських формувань. За підсумками роботи, прийнято документи на реєстрацію ГО від 

однієї особи. 

22 серпня на базі Первомайського бюро правової допомоги проведено спільний прийом громадян 

начальником бюро правової допомоги та головним спеціалістом відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Вознесенського МЦ з НБВПД. Цього дня за консультацією звернулась 1 особа з питання порядку створення 

молодіжної громадської організації. Фахівцем Вознесенського МЦ роз'яснено важливий момент для усіх, хто 

хоче відкрити власну організацію, а саме зазначення в статуті статусу прибутковості організації чи її 

відсутності, що відіграє важливий момент у подальшому розвитку організації. По закінченні прийому жінці 

надано перелік необхідних документів. 

23 серпня, заступник начальник відділу персоналу, інформаційної та матеріальної інфраструктури 

Радєв К. Ф. здійснив виїзний прийом громадян з питань порядку реєстрації/перереєстрації громадських 

формувань. Прийом проводився на базі Южноукраїнського бюро правової допомоги. За консультацією 

звернулася 1 особа з питання порядку закриття громадської організації. 

01 вересня заступником начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури Вознесенського МЦ 

з НБВПД спільно із працівниками Врадіївського бюро правової допомоги проведено прийом громадян з 

питання реєстрації/перереєстрації громадських формувань. Прийом проводився у приміщенні бюро. Цього дня 

за консультацією звернулася 1 особа з питання внесення змін до статуту громадської організації та подальшої їх 

реєстрації. 

Проведення робочих зустрічей з працівниками  лікувальних закладів щодо умов та порядку 

отримання пільг в даних закладах для різних категорій населення. 
          

             03 серпня відбулася робоча зустріч головного 

спеціаліста відділу представництва Вознесенського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Чепраги О.Л. з медперсоналом Первомайської 

центральної міської багатопрофільної лікарні мікрорайону 

«Фрегат». На зустрічі було обговорено питання 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань.  

http://voznesenskonline.com.ua/posadovtsiv-oms-vzyali-uchast-u-treningu/
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77972&cat_id=1365352
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1832833667032013/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1830594097255970/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1832797873702259/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1834592276856152/?type=3&theater


                   

              З метою вирішення реальних проблем та порушених прав 

громадян начальником Южноукраїнського бюро правової допомоги 

Соколенко Ганною 24 липня проведено зустріч з директором 

департаменту соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської 

міської ради Заболотною Ларисою. Під час зустрічі йшла мова про 

посилення правової освіти населення та забезпечення повноцінного 

інформування осіб що знаходяться на обліку в установі про право на 

безоплатну правову допомогу. Як результат домовленості подальшої 

співпраці закріплено підписанням меморандуму. 

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

БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 

У звітному кварталі укладено 4 угоди про співпрацю щодо роботи дистанційних пунктів доступу до БПД 

на IV квартал 2017 року на базі : 

- Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради; 

- Єланецька центральна районна бібліотека; 

- Вознесенське об'єднане управління пенсійного Фонду України в Миколаївській області; 

- Управління соціального захисту населення Братської РДА. 

 

Протягом кварталу також було проведено роботу 9 дистанційних пунктів доступу до БПД на базі 

закладів державної служби зайнятості під час яких до фахівців системи БПД звернулося 11 осіб з різних питань 

правового характеру. 

 

Поміж іншим протягом кварталу проведену роботу в рамках антирейдерської кампанії Міністерства 

юстиції з метою підвищення рівня правової обізнаності землевласників і землекористувачів щодо способів 

захисту їх майнових прав та надання у разі їх звернення необхідної правової допомоги. Працівниками 

Вознесенського МЦ та бюро правової допомоги здійснено 25 виїздів "мобільних точок доступу" під час яких 

звернулося 82 особи. 

Розширення та забезпечення  доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції. 

З метою забезпечення доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції України в звітному кварталі 

створено 2  точки доступу до онлайн-сервісів на базі Кривоозерської та Доманівської центральної районної 

бібліотеки.  

В ІІІ кварталі онлайн-сервісами скористалось 217 осіб: 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – 25 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців - 27 

 Єдиний реєстр громадських формувань - 10 

 Реєстр громадських об’єднань - 6 

 Замовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП) - 6 

 Електронний суд - 60 

 Інформаційні системи - 3 

 Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень - 39 

 Державна реєстрація актів цивільного стану –  11 

 Єдиний реєстр нотаріусів - 24 

 Електронний реєстр апостилів - 2 

 Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення – 0 

 Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення ЗУ «Про очищення влади» -1 

 Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено  провадження у справах по банкрутство – 1 

 Єлектронна торгівля - 2 



1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД персоналом. 

Протягом звітного кварталу відділом представництва Вознесенського МЦ з НБВПД складено 5 заяв не 

процесуального характеру та 2 заяви процесуального характеру, 1 скарга, 12 листів та 3 клопотання. 

Штатним працівникам видано  17 наказів 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 

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

«Основи лобіювання» зареєстровано: 

• Єланецьке бюро правової допомоги; 

• Доманівське бюро правової допомоги; 

• Кривоозерське бюро правової допомоги; 

• Южноукраїнське бюро правової допомоги; 

 

Також, працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД та бюро правової допомоги прийнято участь в 2-х 

тренінгах в рамках проекту "Continued Support to the Criminal Justice Reform in Ukraine"  

організованих Радою Європи разом з Координаційним центром з надання правової допомоги  для працівників 

бюро правової допомоги, у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги в кримінальних 

провадженнях. 

Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи «WikiLegalAid»  на 

тему : 

- Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка";  

- Відповідальність банків при здійсненні переказу коштів; 

- Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури; 

- Продаж у процедурі санації частини майна боржника; 

- Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземним провадженням; 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 липня по 30 вересня 2017 року за ІІІ квартал місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1865 звернень 

клієнтів, 1688  особам було надано правову консультацію, 177 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 

334 79 87 

2 Відділ «Братське бюро правової 

допомоги» 

138 137 1 

3 Відділ «Врадіївське бюро правової 

допомоги» 

187 176 11 

4 Відділ «Веселинівське бюро правової 

допомоги» 

143 133 10 

5 Відділ «Доманівське бюро правової 

допомоги» 

161 160 1 

6 Відділ «Єланецьке бюро правової 

допомоги» 

127 125 2 

7 Відділ «Кривоозерське бюро правової 

допомоги» 

221 212 9 

8 Відділ «Первомайське бюро правової 

допомоги» 

263 217 46 

9 Відділ «Южноукраїнське бюро правової 

допомоги» 

291 281 10 

 Разом по МЦ 1865 1688 177 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  163  рішень про надання БВПД 

та надано  149  доручень адвокатам та  17  наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В ІІІ кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення  149 (8%), 

спадкового  237 (13%),  сімейного 179 (15%),  трудового 113 (6%), адміністративного 35  (2%), земельного  257 

(14%), договірного 202 (11%), житлового 104 (5%), іншого цивільного 329 (17%) права, з питань виконання 

судових рішень 37 (2%), з інших питань 108 (6%) та з не правових питань 15 (1%). 

 

Діаграма 2.Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань. 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних рішень було прийнято 

по інвалідам 27 (16%), малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) 120 ( 74%), ветеранам війни 13 (8%) інші категорії 3 (2%).  

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ квартал 2017 року було: 

 здійснено 31 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 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 142 особи, в тому числі 104 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 38 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 48 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 122 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 41 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 217 клієнтам 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 

дистанційни

х 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, та 

установ - 

провайдерів 

БПД,  яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право- 

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

е сервісів 

МЮ 

Кількість 

Інформаційни 

х матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ в тому 

числі 

37/110 18/38 48 122 217 41 

2 Відділ «Братське бюро 

правової допомоги» 

3/6 2/3 

 

5 7 24 3 

3 Відділ «Врадіївське 

бюро правової 

допомоги» 

6/12 1/2 3 13 27 2 

4 Відділ «Веселинівське 

бюро правової 

допомоги» 

3/16 1/2 5 9 17 2 

5 Відділ «Доманівське 

бюро правової 

допомоги» 

3/10 0 4 5 15 2 

6 Відділ «Єланецьке бюро 

правової допомоги» 

5/14 10/13 5 13 15 4 

7 Відділ «Кривоозерське 

бюро правової 

допомоги» 

5/12 2/5 3 24 20 5 

8 Відділ «Первомайське 

бюро правової 

допомоги» 

4/15 0 9 13 24 0 

9 Відділ 

«Южноукраїнське бюро 

правової допомоги» 

4/15 2/3 7 8 17 17 

 

 

 


