
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  річного плану діяльності на 2017 рік у IV кварталі 

 

ЗМІСТ: 

 

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад 

1.1.1 Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття 

Програм правової освіти громад. 

1.1.2  Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у 

міському/міськрайонному  ЦЗ. 

1.1.3  Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності та 

недопущення випадків домашнього насильства в сім’ї. 

1.1.4  Проведення правопросвітницьких заходів для громади, з роз`яснення 

особливої частини ККУ. 

1.1.5 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. 

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 правопросвітницької роботи з залученням представників ОМС 

та ОВВ. 

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. 



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

демографічних груп населення на базі центрів соціального захисту населення. 

1.3.4  Інформаційно – роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ 

1.3.5 Проведення виїзного  прийому громадян на базі управління пенсійного 

фонду.  

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

сторінках ОМС та ГО.  

1.3.7. Проведення робочих зустрічей з працівниками лікувальних закладів щодо 

умов та порядку отримання пільг в даних закладах для різних категорій населення 

1.3.8  Участь у засіданнях/нарадах ГО «Спілка Організації Інвалідів України» 

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян) 

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями 

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

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 

2.1.  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 

1.1.1 Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття Програм 

правової освіти громад. 

 

 З метою підвищення рівня правової освіти населення, 

створення належних умов для набуття  громадянами  

правових  знань,  а  також забезпечення їх 

конституційного права знати свої права і обов'язки 

було проведено __ зустрічей. Обговорено важливість 

зусиль в правовій допомозі та правопросвітництві 

громадян, можливість розроблення спільних програм з 

підвищення загального рівня правової культури та 

вдосконалення системи правової освіти населення, 

реалізація права людини на доступ до безоплатної 

правової допомоги. 

19 грудня  начальником Веселинівського бюро 

правової допомоги Ткачем Д.С. проведено робочу зустріч в Миколаївській сільській раді 

Веселинівського району Миколаївської області з головою сільської ради Колесник О.А. 

26 грудня начальником Єланецького бюро правової допомоги проведено робочу 

зустріч із головою Возсіятської сільської ради Єланецького району Миколаївської області 

М.П.Кузнецовим.                                                            

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

ЦЗ. 

Протягом звітного кварталу проведено __ 

лекцій/семінарів для осіб що знаходяться на 

обліку в ЦЗ.  

29 листопада начальником відділу 

представництва Бобровим Андрієм 

Миколайовичем та головним спеціалістом 

відділу право просвітництва та взаємодії з 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1882255612089818
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1885717901743589
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1872672796381433


суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги  з метою підвищення рівня 

правової культури та правової свідомості громадян на базі Вознесенського міськрайцентру 

зайнятості Миколаївської області проведено семінар на тему «Трудовий чи колективний 

договір».  

 

8 грудня головним спеціалістом 

Веселинівського бюро правової допомоги в 

Веселинівському районному центрі зайнятості 

проведено семінар для внутрішньо переміщених 

осіб на тему "Соціальна мобілізація населення". 

Учасники отримали інформацію про успішні 

кейси вирішення проблем в громаді та 

можливість реалізовувати свою активну роботу 

в своєму населеному пункті. 

 

18 грудня начальником Братського бюро правової допомоги Василем Чорновалюком 

спільно з провідним спеціалістом відділу надання соціальних послуг Братського районного 

центру зайнятості Олександром Неговорою 

проведено семінар для громадян з метою 

інформування про основні аспекти реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!», що 

розширить коло громадян, які зможуть 

отримати інформацію про свої права та 

інструкції для захисту цих прав.  

 

 

 

1.1.3  Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності та 

недопущення випадків домашнього насильства в сім’ї. 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1878468982468481/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1882226318759414
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions


   20 листопада в рамках виконання плану заходів з реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО» та з 

нагоди Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію насильства над жінками 

начальником Єланецького бюро 

правової допомоги И. Котенко спільно із 

бібліотекарем Єланецької центральної 

районної бібліотеки Л. Тітовою 

проведено інформаційний захід за 

темою: «Домашнє насильство. Як 

захистити себе?». Захід 

супроводжувався юридичної 

вікториною: «Правовий портал 

«Закон.Право.Обов’язок» для студентів 

першого курсу Єланецького 

професійного аграрного ліцею. Мета 

зустрічі - привернути увагу молоді до проблем подолання насильства в сім'ї, протидії 

торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми. Під час заходу обговорювались 

проблеми здійснення насильства, як фізичного, морального, економічного, так і 

сексуального. І.Котенко розповіла про подальші дії потерпілих, які потрапили в подібну 

ситуацію. 

 

5 грудня головним спеціалістом відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктом надання БППД Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД на базі Вознесенської 

гімназії №1 Вознесенської міської ради Миколаївської 

області проведено виховну годину до Дня прав людини 

(відзначається 10 грудня щорічно) з учнями 9-го класу. 

Основним завданням було формування в учнів правової культури. Під час заходу розкриті 

такі питання, як «Права і свободи людини», «Загальна декларація прав людини», «Конвенція 

ООН про права дитини», «Як захищаються права і свободи 

людини в Україні». Найбільшу зацікавленість в учнів 

викликало практичне творче завдання "Розробка сайту 

«Цінність життя»", метою якого було краще зрозуміти та 

розкрити зміст права на життя; розвинути вміння пояснити 

цінність життя, природність права на життя іншим людям; 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1869029526745760
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1875366289445417


навчитися обирати, створювати, компонувати різні тексти та матеріали.  

 8 грудня в рамках виконання плану заходів Всеукраїнського тижня права (4-10 

грудня) працівниками Доманівського бюро правової допомоги проведено ряд зустрічей з 

учнями Доманівського НВК 

«Доманівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 

Центр дитячої та юнацької творчості» 

Доманівської селищної ради. 

Учнів 5-их та 9-их класів 

проінформовано про їх права та 

свободи, гарантованих 

законодавством України, розглянуто основні законодавчі документи, що гарантують права 

людини. Приділено увагу правовим орієнтирам для кожної дитини та механізмам захисту 

прав дітей в рамках діючого законодавства. Розкрито зміст Загальної Декларації прав 

людини, Конвенція ООН про права дитини, Конституції України.  

12 грудня начальником Врадіївського бюро правової 

допомоги Адамчук О.Ю. та головою молодіжної 

колегії Бондаренком Р.О. на базі Врадіївської ЗОШ 

№1 було проведено просвітницький урок «Права 

людини» з різноманітними правовими іграми та 

конкурсами. Бондаренко Р. розкрив питання, щодо 

прав та обовязків дітей в Україні, в свою чергу 

Адамчук О. зупинилась на тиких питаннях як 

відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень. 

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

частини ККУ. 

 

 24 листопада працівниками Кривоозерського бюро правової допомоги спільно з 

працівниками Кривоозерського районного сектора з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України проведено круглий стіл на тему: « Я МАЮ ПРАВО!» та 

відбувся перегляд і аналіз фільму «Почуй мене». Під час проведення круглого столу активно 

обговорювалося питання запобігання злочинності, зміцнення законності, забезпечення 

захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. Присутнім було роз’яснено, що 

відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», безоплатна правова 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1878906572424722
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1878998012415578
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1871561559825890
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions


допомога – це правова 

допомога, що гарантується 

державою та повністю або 

частково надається за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України, місцевих 

бюджетів та інших джерел. При реалізації права на безоплатну правову допомогу не 

допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.  

5 грудня працівниками Доманівського бюро 

правової допомоги спільно з працівниками 

Доманівського РВ з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України. В 

приміщенні Доманівського РВ з питань 

пробації було проведено спільну робочу зустріч та прийом громадян. На прийом звернулися 

громадяни з питань надання соціальних послуг та сприяння у вирішенні соціально-

побутових проблем. Громадянам була надана кваліфікована правова консультація.  

 

1.1.5 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! 

 17 листопада начальником Южноукраїнського бюро 

правової допомоги Анна Зоткина в Комунальному закладі 

"Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Южноукраїнська" 

(Університет ІІІ віку) проведено лекцію на тему: "Фізична 

особа. Загальні поняття про фізичну особу". 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1876009119381134
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1868508670131179


 

 29 листопада начальник Братського бюро правової 

допомоги Чорновалюк В.О. прийняв участь у засіданні 

Університету ІІІ віку під головуванням Попкової О.В. 

Присутніх цікавили різні питання правового характеру, на 

які начальником бюро надано вичерпні юридичні 

консультації. 

 

 

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. 

4 грудня працівники Первомайського бюро правової допомоги взяли участь у 

розширеній апаратній нараді Первомайської міської ради під головуванням мера Дромашко 

Л.Г.  

20 грудня о 10:00 год в приміщенні адмінбудинку Кривоозерської РДА відбулася 

чергова сесія Кривоозерської районної ради, де прийняла участь працівник Кривоозерського 

бюро правової допомоги.  

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

потенційними партнерами. 

28 ллистопада начальник Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук Олена 

Юріївна провела робочу зустріч із начальником 

Врадіївського відділу обслуговування громадян 

Кривоозерського ОУПФУ Гордуз Тетяною 

Миколаївною. 

В ході зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю 

між представниками бюро та управління в питанні 

надання безоплатної правової допомоги, за результатами 

чого підписали меморандум про співпрацю. 
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19 грудня з метою підвищення правової свідомості громадян України та розширення 

знань про свої права і обов'язки та практичних навичок їх реалізації та захисту 

працівниками Вознесенського місцевого центру з надання БВПД та представниками 

Вознесенської виправної колонії (№72) підписано Меморандум про співпрацю на 2018 рік та 

погоджено план правопросвітницьких заходів проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

20 грудня працівниками Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД та представниками 

Прибужанівської ОТГ Вознесенського району 

Миколаївської області підписано Меморандум про 

співпрацю на 2018 рік. Під час зустрічі узгоджено 

графік виїзних прийомів громадян та план реалізації 

заходів проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

26 грудня Єланецького бюро правової допомоги І.О. Котенко організовано зустріч із 

головою Возсіятської сільської ради М.П.Кузнецовим. Обговорено важливість зусиль в 

правовій допомозі та правопросвітництві громадян. За результатами зустрічі укладено 

Меморандуму про співпрацю.  

1.2.3 Проведення правопросвітницької роботи з залученням представників ОМС та 

ОВВ. 

13 грудня начальник Врадіївського бюро правової допомоги  Адамчук О. взяла участь у 

семінарі учнівської організації Равенала 

Врадіївської ЗОШ№1. На семінарі професійного 

орієнтування молоді були представлені 10 

різноманітних професій. Адамчук О. розповіла 

учням про професію «юрист», зокрема: хто такі 

юристи; чим займаються і які обовязки 

виконують; якими якостями важливо володіти. 

 Крім того, повідомила присутнім про роботу 

Врадіївсько бюро правової допомоги, доцільність існування даної організації, як для для всієї 

громади Врадіївського району, так і для суспільсьва в цілому, зазначивши шляхи 

забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя.   

19 грудня працівник Кривоозерського бюро правової допомоги прийняла участь в 

урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Святого Миколая Чудотворця біля Районного 

будинку культури в селищі Криве Озеро. Присутнім громадянам повідомили про роботу та 

функції Кривоозерського бюро правової допомоги, категорії громадян, які можуть 
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скористатись послугами адвоката, умови отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги.   

20 грудня на базі Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1 відбулося засідання клубу «Юний 

правознавець». Діти зустрілися з представниками 

Кривоозерського бюро правової допомоги Оленою 

Кернасовською та Алісою Формогей. Члени клубу 

розглянули права, які мають громадяни згідно з 

Загальною декларацією прав людини, а Олена 

Кернасовська ознайомила з діяльністю бюро 

правової допомоги. Учні дізналися про можливість отримання безкоштовної юридичної 

допомоги як дітям, так і дорослим.  

 

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  вуличні кампанiї з iнформування населення про 

БПД..  

17 жовтня року начальником Веселинівського бюро правової допомоги було прийнято 

участь у засіданні оперативної наради під головуванням голови Веселинівської РДА. По 

закінченню заходу всім присутнім було роздано буклети "Я МАЮ ПРАВО". 

Після того, на вулиці Парковій в смт. Веселинове було проведено вуличне інформування 

громадян з буклетами "Я МАЮ ПРАВО", де було розповсюджено інформацію про діяльність 

Бюро та ініціативу Міністерства Юстиції України в рамках правопросвітницького проекту "Я 

МАЮ ПРАВО" 

17 жовтня головним спеціалістом відділу представництва Вознесенського МЦ з 

НБВПД Чепрагою О.Л. та головним спеціалістом Первомайського бюро правової допомоги 

Шайбаковою Д.П. відповідно до плану реалізації правопросвітницького проекту 

Міністерства Юстиції України "Я МАЮ ПРАВО", в центрі міста Первомайськ проведено 

вуличне інформування. Серед населення поширено буклети на тему: «вирішення спору»; 

«оформлення договору оренди землі» та буклети з контактами та місцезнаходженням бюро. 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1882703452045034
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18 жовтня начальник Єланецького бюро правової допомоги Ірина Котенко та 

начальник Єланецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Ольга Більчук 

провели робочу зустріч, під час якої відбувся спільний прийом громадян. В ході зустрічі 

сторони обговорили загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції України « Я МАЮ ПРАВО». Також обговорили такі пріоритетні проекти 

Міністерства юстиції, як: «Онлайн будинок юстиції», «Шлюб за добу», «Свідоцтво про 

народження в пологовому будинку». Домовилися про інформування населення щодо проекту 

ЯМП та щодо розповсюдження п’яти видів буклетів «Я МАЮ ПРАВО» серед громадян, які 

звертаються до відділу ДРАЦС. В ході зустрічі фахівець Єланецького БПД Ірина розмістила 

оголошення про проект ЯМП та буклети в приміщенні Єланецького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

23 жовтня працівником Кривоозерського бюро правової допомоги проведено вуличне 

інформування жителів селища Кривого Озера з питань доступу до безоплатної правової 

допомоги. Пересічним громадянам розповідали про роботу та функції Кривоозерського бюро 

правової допомоги, категорії населення, які мають можливість скористатись послугами 

адвоката, умови отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  

09 листопада начальником Южноукраїнського бюро правової допомоги Зоткіною 

Ганною Вікторівною проведено інформування працівників Южноукраїнського міського 

відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області щодо просвітницького проекту Міністерства 

Юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!".  

20 листопада начальником Братського бюро правової допомоги Чорновалюком В.О. 

 проведено вуличне інформування громадян щодо їх прав на безоплатну правову допомогу.  

29 листопада в с.Таборівка Вознесенського району начальником відділу організації 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами ВМЦ з НБВПД Гнатюк 

Петром Олександровичем в рамках загальнонаціонального право просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО!» з метою підвищення рівня правової 

культури та правової свідомості громадян, а саме - інформування щодо реалізації та захисту 

їхніх прав у повсякденному житті поширено буклети на правову.  

22 грудня працівниками Врадіївського бюро правової допомоги проведено вуличне 

інформування в с. Краснівка Врадіївського району Миколаївської області.  

28 грудня на території с. Акмечетські ставки Доманівського району працівниками 

Доманівського бюро правової допомоги  проведено наступні право просвітницькі заходи: 

- робочу зустріч з працівниками Акмечетської сільської ради;  
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- вуличне інформування громадян щодо їх прав та механізмів їхнього захисту; 

- розповсюдження інформації з різних правових питань;  

- на зупинках громадського транспорту та в зонах загального доступу розміщено візитівки з 

контактами бюро.  

 

 

1.3.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання 

покарання. 

 

6 грудня з метою реалізації плану заходів Тижня 

права (4-10 грудня) працівники Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД провели виступ 

для засуджених у Вознесенській виправній колонії 

№72 на тему "Реалізація та захист прав людини". 

Начальник відділу правової інформації та 

консультації Вознесенського МЦ з НБВПД 

розкрила питання отримання та відновлення 

втрачених документів. Начальник відділу представництва Вознесенського МЦ з НБВПД 

надав інформацію стосовно прав засуджених та порядку вступу в спадщину. Головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктом НБППД повідомила про 

надання безоплатної правової допомоги, роботу та функції Вознесенського МЦ з НБВПД та 

Бюро, надано контактні дані. Також працівники МЦ з НБВПД надали правову консультацію 

з інших питань, що виникли у громадян, а саме: встановлення статусу учасника АТО; 

отримання дублікату свідотства дитини.  

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

демографічних груп населення на базі центрів соціального захисту населення. 

 

 12 грудня головний спеціаліст відділу представництва Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД  Чепрага О.Л в приміщенні територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Університет ІІІ віку» м. 

Первомайська для соціально вразливих груп населення провела лекцію на тему: «Загальні 

положення про спадкування». Присутнім надано розгорнуту інформацію стосовно зазначеної 

теми, приведено приклади різних проблемних ситуацій по темі та зазначено шляхи їх 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1878523072463072
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вирішення. По завершенню лекції присутнім було роздано буклети на правову тематику: 

«Прийняття спадщини», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник». 

 15 грудня начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги  Зоткіна 

Ганна Вікторівна в Комунальному закладі "Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) в 

рамках реалізації заходів правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" проведено 

лекцію на тему: "Спадкування".  

1.3.4  Інформаційно – роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ 

 

Кількість публікацій в пресі: 

 https://drive.google.com/open?id=1XH3ICx__HyEVSoxFLmMrx26lnT8i4Wb9 

https://drive.google.com/open?id=1h5tTf-sNG4IKF_3k6YYXZb2trcpEUwpj 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6L01asjGkoHVVhub1liN0RvX1E 

Публікації в Інтернет – виданнях: 

http://krivozero.mk.gov.ua/ua/1502710745/  

http://www.reglibrary.mk.ua/kryveozerolibrary.co.cc/www/index.php/novini/279-na-

terezakh-femidi 

 

   

 

1.3.5 Проведення виїзного  прийому громадян на базі управління пенсійного фонду.  

 

30 листопада начальником Братського бюро правової допомоги Чорновалюком В.О. спільно 

з фахівцем Вознесенського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Миколаївської області Бакай Н.В. проведено прийом громадян. За правовою допомогою 

звернулась громадянка з питання приватизації присадибної ділянки. Щодо піднятого 

питання заявниця отримала вичерпну консультацію.  

1 грудня відповідно до попередніх домовленостей з керівником Вознесенського 

об’єднаного управління пенсійного фонду Усмановою О.А. у приміщенні установи 
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відбулись консультації з правових питань фахівцем Вознесенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Бобровим А.М. 

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

сторінках ОМС та ГО.  

Актуальну інформацію системи БПД та корисну правову інформацію для громадян можливо 

відслідковувати на веб-сайті  Арбузинської районної державної адміністрації, на веб-сайті 

Первомайської міської ради, на веб-сайті Первомайської районної державної адміністрації  

 

1.3.7. Проведення робочих зустрічей з працівниками лікувальних закладів щодо умов 

та порядку отримання пільг в даних закладах для різних категорій населення 

04 жовтня 2017 року заступник начальника Кривоозерського бюро правової допомоги 

Олена Кернасовська відвідала Кривоозерську центральну районну лікарню ,де з головним 

лікарем Зайченко Валентиною Павлівною та працівниками районної лікарні провела робочу 

зустріч, під час якої розповіла про роботу бюро правової допомоги, для того, щоб якомога 

більше громадян могли скористатися безоплатною правовою допомогою та отримати 

кваліфіковані консультації юриста з різних правових питань. По закінченню зустрічі було 

підписано меморандум про співпрацю та домовлено про інформування відвідувачів 

Кривоозерської центральної районної лікарні щодо можливості отримання безоплатної 

правової допомоги та залишено буклети з координатами органів системи БПД для 

розповсюдження. 

 

1.3.8  Участь у засіданнях/нарадах ГО «Спілка Організації Інвалідів України» 

20 жовтня начальник Братського бюро правової допомоги Чорновалюк В.О. прийняв 

участь у засіданні громадської організації «Братська районна організація Всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» під головуванням Литвиненко 

Н.М. Присутніх поінформовано про запуск загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», що розширить коло громадян, які 

зможуть отримати інформацію про свої права та інструкції для захисту цих прав, роздано 

буклети на правову тематику та візитівки, крім цього, з керівником підписано меморандум 

про співпрацю. Під час зустрічі присутніх цікавили різні питання правового характеру, на які 

http://arbuzinka.mk.gov.ua/ua/1/
http://pervomaisk.mk.ua/s/pervomayske_byuro_pravovoi_dopomogi
http://pervomaysk.mk.gov.ua/ua/1509457274/
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1847964532185593
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1856192478029465


начальником бюро надано юридичні консультації. Того ж дня відбулася робоча зустріч 

начальника бюро з директором комунальної організації «Братська районна централізована 

бібліотечна система Братської районної ради Миколаївської області» Недашківською С.Б. в 

рамках якої обговорено ряд нагальних питань щодо доступу громадян до правової допомоги, 

продовження практики популяризації системи безоплатної правової допомоги серед 

населення, зокрема, Всеукраїнського правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» та шляхи його реалізації. За підсумками зустрічі з метою 

подальшої якісної та продуктивної взаємодії підписано меморандум про співпрацю та 

розміщено на стенді «ЗАКОН І МОЛОДЬ» інформаційні матеріали, зокрема, буклети «Я 

МАЮ ПРАВО» . 



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

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних 

прийомів громадян) 

14 грудня заступником начальника Кривоозерського бюро правової допомоги О. 

Кернасовскою відповідно до графіку виїзду мобільної групи Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД з питань антирейдерського захоплення землі проведено прийом громадян у с. 

Мазурово Кривоозерського району. Прийом громадян проводився на базі Мазурівської 

селищної ради, де надано інформацію стосовно антирейдерського захоплення землі та 

порушення земельного законодавства. На прийом звернулось дві особи. Громадянам надано 

консультацію з питань оформлення земельної ділянки, отримання пільг на житлово-

комунальні послуги, порядку призначення та перерахунку пенсії. На базі органів місцевого 

самоврядування було поширено буклети на правову тематику та візитівки з контактами 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД та Бюро 

22 грудня з метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги та в 

рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО!" працівники Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД організували прийом громадян в приміщенні Тімірязєвської сільської ради 

Вознесенського району. На прийом звернулась одна особа стосовно порядку отримання 

спадщини. Головним спеціалістом відділу правової інформації та консультацій надано 

кваліфіковане роз’яснення питання. 

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими можливостями. 

Протягом звітного кварталу проведено  адресні виїзні прийоми до громадян похилого віку, з 

обмеженими можливостями.  

02 жовтня головним спеціалістом Кривоозерського бюро правової допомоги Олена 

Кернасовська здійснила адресний виїзний прийом до особи похилого віку. Громадянина 

цікавили питання в яких випадках потрібно звертатись із письмовою заявою до відділу 

поліції та чи видається довідка фізичній особі щодо прийому та реєстрації заяви. 

29 грудня працівниками Вознесенського місцевого центру з НБВПД під час реалізації плану 

заходів право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» надано адресну правову 

консультацію стосовно порядку оформлення та розірвання договору оренди землі.   

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1879581965690516
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1885704065078306
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1847539838894729/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1889472581368121


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

Протягом ІV кварталу по Skype-зв’язку надійшло 2 дзвінка за отриманням онлайн-

консультації.  

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

 

У  ІV кварталі онлайн-сервісами МЮУ скористалось 224 осіб: 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - 34 

 Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справах про 

банкрутство - 1 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців - 35 

 Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності - 2 

 Єдиний реєстр громадських формувань -  6 

 Реєстр громадських об’єднань - 7 

 Замовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП)  - 5 

 Електронний суд  - 54 

 Інформаційні системи – 1 

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

повноважень - 40 

 Державна реєстрація актів цивільного стану – 13 

 Єдиний реєстр нотаріусів - 24 

 Електронний реєстр апостилів - 2 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

персоналом. 

Протягом звітного кварталу відділом представництва Вознесенського МЦ з НБВПД 

складено 2 заяви, 2 скарга, 2 листів, 2  роз’яснення з правових питань, 4 процесуальних 

документа. 

Штатним працівникам видано 19 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.  Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

         Складено та розміщено правові консультації для наповнення системи «WikiLegalAid» 

на тему : 

- «Застосування процедур банкрутства»; 

- «Особливості процедур банкрутства с/г підприємств»; 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2017 року за ІV квартал місцевим центром з надання 

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

було зареєстровано 1820 звернень клієнтів, 1623  особам було надано правову консультацію, 

197 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 

306 210 96 

2 Братське бюро правової 

допомоги 
160 154 6 

3 Врадіївське бюро правової 

допомоги 
178 159 19 

4 Веселинівське бюро 

правової допомоги 
135 123 12 



5 Доманівське бюро 

правової допомоги 
123 122 1 

6 Єланецьке бюро правової 

допомоги 
142 138 4 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 
251 247 4 

8 Первомайське бюро 

правової допомоги 
253 209 44 

9 Южноукраїнське бюро 

правової допомоги 
272 261 11 

10 Всього 1820 1623 197 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  195   рішень 

про надання БВПД та надано  179  доручень адвокатам та  19  наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 10 

письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

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

226 (13%), спадкового 243 (13%),  сімейного 252 (14%),  трудового 98 (5%), 

адміністративного 43 (2%), земельного 165 (9%), договірного 170 (9%), житлового  63 (4%), 

іншого цивільного 368 (20%) права, з питань виконання судових рішень 49 (3%), з інших 

питань 134 (7%) та з не правових питань 9 (1%). 

 



 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

 

соціальне 
забезпечення 

13% 

спадкове 
13% 

сімейне 
14% 

трудове 
5% 

адміністративне 
2% 

земельне 
9% 

договірне 
9% 

житлове 
4% 

інше цивільне  
20% 

питання виконання 
судових рішень  

3% 

інших питань  
7% 

з не правових 
питань  

1% 

- 

Чоловіки 
41% 

Жінки 
59% 



 

 

 

 

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

рішень було прийнято по інвалідам 41 (21%) , малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 143 (73%) та ветеранам війни 8 

(4%) тощо.  

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 

 

до 18 років 
1% від 18 років до 35 

років включно 
23% 

від 35 років до 60 
років включно 

50% 

понад 60 років 
26% 



  

  

інваліди 

21% 

малозабезпечені 

особи 

(середньомісячний 

сукупний дохід сім’ї 

нижчий суми 

прожиткового 

мінімуму) 

73% 

ветерани війни 

4% 

інші категорії 

2% 



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 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, та 

установ - 

провайдерів 

БПД,  яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право- 

просвітниць

ких 

заходів 

Кількість 

Інформа

ційни 

х 

матеріал

ів, 

розміщен

их у ЗМІ 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

сервісів 

МЮУ 

1 Разом  64/123 38/74 48 196 35 224 

2 ВМЦ 9/12 3/5 3 12 10 53 

3 Братське бюро 

правової 

допомоги 

0/0 0/0 8 13 2 26 

4 Врадіївське бюро 

правової 

допомоги 

6/13 2/34 5 37 1 23 

5 Веселинівське 

бюро правової 

допомоги 

29/51 3/7 

 

4 6 1 16 

6 Доманівське 

бюро правової 

допомоги 

3/5 10/7 3 10 1 15 

7 Єланецьке бюро 

правової 

допомоги 

 3/15 3/4 11 56 6 14 

8 Кривоозерське 

бюро правової 

допомоги 

6/13 12/15 10 30 6 27 

9 Первомайське 

бюро правової 

допомоги 

6/8  5/2 4 17 2 25 

10  Южноукраїнське 

бюро правової 

допомоги 

2/6 0/0 0 15 6 25 



 


