
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Другим миколаївським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

 діяльності на 2018 рік  
 
Робота Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у 2018 році 

будувалася на основі затвердженого плану з урахуванням плану реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», рекомендацій Координаційного центру з 

надання правової допомоги, а також потреб громадян, які проживають на території  

обслуговування Центру. 

 Так, з метою переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад, щоквартально фахівцями Центру здійснювався моніторинг звернень 

громадян та типових проблемних питань територіальних громад у взаємодії з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, за результатами якого оновлено 

карту правових потреб. 

 

 
 
 



Основним завданням 2018 року було визначено розробка та прийняття Програм 

безоплатної правової допомоги. 

10 квітня фахівчині Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД прийняли участь у прес-конференції «Сто 

днів після виборів» новообраних голів ОТГ, яка відбулася на базі 

Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування, 

створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», та 

поінформували новообраних голів ОТГ про бюро правової 

допомоги та про послуги, які громадяни можуть там отримати 

відбулася. 

 

20 червня 2018 року в селі Новополтавка представник 

Новобузького бюро правової допомоги  Анжела Лізніченко   під 

час доповіді  презентувала роботу бюро, розповіла присутнім про 

можливість отримання  безоплатної первинної  та вторинної  

правової допомоги.  

За результатами доповіді було досягнуто домовленості з 

головою Новополтавської ОТГ про співпрацю в наданні 

безоплатної правової допомоги та рекомендацій по прийняттю 

програми про надання безоплатної правової допомоги в ОТГ.  

 

Проекти Програм із супровідними листами були 

направлені до Казанківської, Баштанської, Новобузької, 

Снігурівської, Березнегуватської та Вітовської 

райдержадміністрацій, Воскресенської та Шевченківської 

об’єднаних територіальних громад, проведено ряд зустрічей із 

депутатами органів місцевого самоврядування щодо 

необхідності прийняття цих документів, відбулося 

представлення Програм на засіданнях відповідних комісій 

органів місцевого самоврядування.  

Завдяки вжитим заходам 19 жовтня 2018 року прийнята 

Програма безоплатної правової допомоги мешканцям 

Казанківського району на 2019-2020 роки з обсягом 

фінансування 29 000 гривень.  

Такі ж Програми у листопаді і грудні 2018 року прийняті 

Новобузькою районною радою (фінансування – 58 000 гривень), 

Шевченківською та Воскресенською об’єднаними 

територіальними громадами (фінансування – по 12 000 гривень).  

Таким чином, на 2019 рік маємо до виконання чотири 

Програми безоплатної правової допомоги із загальним обсягом 

фінансування 111 000 гривень. 

Вважаємо прийняття таких Програм високою 

оцінкою нашої роботи та проявом довіри з боку мешканців 

громади, а також розуміємо відповідальність за виконання 

взятих на себе зобов'язань. 

 
 
 
 
 

 

Протягом 3 і 4 кварталів здійснювалася реалізація проекту Світового банку та 

Євросоюзу Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні.  

У 2018 році здійснено майже 20 виїздів мобільних 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги до населених пунктів Снігурівського району. 

Двічі приймали участь у засіданнях робочої групи із 

забезпечення реалізації програми Світового банку «Підтримка 

прозорого управління земельними ресурсами в Україні», де 

презентували попередні результати роботи виїзних мобільних 

консультаційних пунктів у Снігурівському районі.  

Виїздами були охоплені усі населені пункти району, 

фахівці Другого миколаївського місцевого центру подолали 

майже 2000 км, надали правові консультації майже 100 

громадянам, у т.ч. 60 – із земельних питань, провели навчання 

працівників органів місцевого самоврядування з актуальних 

питань законодавства.  

 

 

https://www.facebook.com/land.project.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARBN4tuYeDdlwYPkGLStOjMtH0ZR5RfbdV0cux8cdhJzn3az01vnErbWPeOjWezz0-Pd0VAIRVkqEqkl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBx-XcWTdDY9AsJKCX_nbAAZShPsOeiIkYN23OaD6I07AAeSojifFoa3RIzGOUpykpprbUy4FVcIqPTR9jSI27uWx9YP5CoCz9Ivncj82P4wPgkLFlAR-xdtNo5hYHUgdF3v3VxSjjpBU8qfm-O43a8HqXm5ZG9EmhJHYI2zzOKec-XcgQjN4DDSKxjY6DwDUM20yYALE6qtzKJQavrKKVdePDPtEsHBf4BWiQqsJMT15akCZD4jSx4-K8swOyunJOJOQ2i2n0I1sdHGchdI-HAlEA3R3xlgZrH2Ktx2pGLm8j67WBCovLRL1Q1u0F8I5coxcJsHpjNml0Au4hl9o8


Проведенню прийомів передувала широка інформаційна 

кампанія шляхом розміщення інформації на офіційних сайтах 

Снігурівської райдержадміністрації та Регіонального центру з 

надання БВПД у Миколаївській області, на офіційній сторінці 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у 

мережі Facebook, у районній газеті «Вісті Снігурівщини», 

розміщення оголошень у громадських місцях відповідних 

населених пунктів. 

У сільських радах розміщена інформація про контакти 

Снігурівського бюро правової допомоги, розповсюджені буклети 

різноманітної правової тематики, у т.ч. щодо проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 
 

З метою практичної реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаного 

Координаційним центром з надання правової допомоги, Адміністрацією Державної 

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

проводилася активна робота з підрозділами пробації.  

Протягом року проведено 2 робочі зустрічі та 2 скайп-наради за участю керівників секторів 

пробації та фахівців БПД, 12 спільних правопросвітницьких заходів. Не рідше одного разу на місяць 

у створених на базі підрозділів дистанційних пунктах працівниками бюро БПД здійснювався 

прийом громадян (загалом у 4 кварталі за допомогою звернулося 55 засуджених). 

Так, 08 жовтня відбулася скайп-нарада, у якій взяли 

участь керівники відділів пробації та фахівці Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД. У ході 

зустрічі погодили графіки роботи дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги в приміщеннях підрозділів 

пробації, проведення спільних заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікаційного рівня працівників, розробили 

щоквартальну форму звітування про результати роботи.  

18 жовтня проведено робочу зустріч представників 

Корабельного районного відділу філії Державної установи 

"Центр пробації" в Миколаївській області, Корабельного 

районного центру зайнятості та Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД щодо результатів 

роботи. Погоджено план проведення подальших спільних 

правопросвітницьких заходів, оновлені інформаційні куточки, 

розміщено наглядні матеріали щодо реалізації проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" , у т.ч. щодо профілактики домашнього насильства. По 

закінченню наради проведено семінар за темою "Легальна 

зайнятість" для клієнтів сектору пробації, двом з них 

рекомендовано звернутися за отриманням вторинної правової 

допомоги. 

 

 
 

 

17 грудня відбулася скайп-нарада за участі керівників 

підрозділів пробації Державної установи Пробація України та 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД щодо 

результатів співпраці, у т.ч. щодо роботи дистанційних 

консультативних пунктів, кількості виданих направлень та 

наданих консультацій клієнтам пробації, кількості та якості 

проведення спільних правопросвітницьких заходів.  

 

 

За результатами зустрічей прийняті рішення про необхідність складання графіків прийому 

громадян у приміщеннях підрозділів пробації у 1-му кварталі 2019 року, проведення спільних лекцій, 

семінарів, тощо, участі у роботі спостережних комісій при райдержадміністраціях.  

 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARD-mfFfL9KD0O2qLGylWpBic1X9yOXWDaHk5RZmWY_Qa31kxgq_ObT9TV4j8yMsXamdt_RUnW_srvUH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWyew49mYRVDaFse6n4tAhirmuJvcJIRGA7ebPti5J9ZiS07CJxran9RM8UoCqRLzivg-HBxN43gLUDUIwz8mFPTgPEaLn4x1DMAVVwCBcLj-oky8YrqYlFW_N204VI-MHqCgl-Rri7XqWwGRBrEZdzC5ooLSmGAekhEBaJj8b5m9E6fml77qBZAkqt1WI1PiH1RJ2
https://www.facebook.com/korrcz/?__tn__=K-R&eid=ARBKstVP80WBd0ySZubzkbF2BXFMFlCqAg_cxgessGdML78msF4_N47H1jP79AOLj6htDTC2qX0o3PUf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/korrcz/?__tn__=K-R&eid=ARBKstVP80WBd0ySZubzkbF2BXFMFlCqAg_cxgessGdML78msF4_N47H1jP79AOLj6htDTC2qX0o3PUf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARDz3kaDVckfGVJp9Ftj-PYEHUfT29PB2oTiDSk-LU4EuNKHMtgxMh4ijeEOUNVWC_6AQR_tYV57ba9a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARDz3kaDVckfGVJp9Ftj-PYEHUfT29PB2oTiDSk-LU4EuNKHMtgxMh4ijeEOUNVWC_6AQR_tYV57ba9a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/probation.Mykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARAra6xvC-XdbqkSukaxd_AoXTTygd20emWc44wYL3y7eFta7lIlYiyX2herFEZZDlg-tF2L8nkQilFY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARueNT19vMOEKby2sKzwVbRP-kOGSbRUsfaVV2qxcP7icopmz0N8mbDsHCdDpfvT2_CNK2VsqILdcllZ8WfO9P9mzRylLaxTnLMjJardk1VhXm_UysOC-AmrOzTbXsrTnsK8JgUz3O9k8dDaYl9WVxoimDVLJflyJKfSMnLyZhP1LzRyA1ph2lRVb8QVoP0jkOjfBEmOAQZbDvQVsRE-89b3MK8tgHWMh4T9I408BJDwb2os8QriQGuL5ilByok6vNoh0h_mUNIyw1UXkpmPqeoZpvp2KI27btJ9wmU0jBOUAuF7qGKuCoQqh_YrxdGX8LCxmpB_n0rPv2TxlNWvg
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARC_jjrIbr0UD7VXoEf3j7VMjb3nOKNlOsClVzDVXn7tGRnao4EPDL8W0yJRt6fvUUr8HN8TazWIhE-B&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARueNT19vMOEKby2sKzwVbRP-kOGSbRUsfaVV2qxcP7icopmz0N8mbDsHCdDpfvT2_CNK2VsqILdcllZ8WfO9P9mzRylLaxTnLMjJardk1VhXm_UysOC-AmrOzTbXsrTnsK8JgUz3O9k8dDaYl9WVxoimDVLJflyJKfSMnLyZhP1LzRyA1ph2lRVb8QVoP0jkOjfBEmOAQZbDvQVsRE-89b3MK8tgHWMh4T9I408BJDwb2os8QriQGuL5ilByok6vNoh0h_mUNIyw1UXkpmPqeoZpvp2KI27btJ9wmU0jBOUAuF7qGKuCoQqh_YrxdGX8LCxmpB_n0rPv2TxlNWvg


Діяльність центру будувалася у також у інших напрямках налагодження співпраці з 

навчальними закладами, органами державної влади та місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями. 

5-го квітня в Другому миколаївському місцевому центрі 

з надання БВПД відбувся Правовий BarCamp для параюристів. 

В рамках заходу фахівці Центру здійснили для учасників 

екскурсію Центром, під час якої розповіли про основні завдання 

та функції відділів. 

В якості спікерів виступили начальник Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області 

Роман Возняк, директор Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Олег Антонець; Регіональний 

представник Уповноваженого ВРУ з прав людини Світлани 

Перебийніс. 

 

Родзинкою роботи у 2018 році стала ініціатива 

проведення у травні  Правового марафону "Я МАЮ ПРАВО". 

Протягом місяця проводились інтерактивні правові уроки для 

учнів навчальних закладів. Школярі малювали свою Країну прав 

та обов'язків. 

Параюристи, що співпрацюють з Другим миколаївським 

місцевим центром з надання БВПД, стали ведучими закриття 

марафону, яке відбулось у Дитячому містечку "Казка" 01 липня. 
 

29 травня прийняли участь у засіданні круглого столу у  

Кризовому медіа-центрі. Представники фонду «Любисток» 

розповіли про грантову програму, що має на меті покращити 

самозайнятість внутрішньо переміщених осіб і мешканців 

приймаючих громад. Директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Олег Антонець, розповів, що ВПО стикаються з 

багатьма труднощами в реалізації їхніх законодавчо закріплених 

прав, тому за необхідності можуть звернутися до найближчого 

місцевого центру з надання БВПД, де їм нададуть необхідну 

правову допомогу.  

 

 

02 жовтня директор Миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег 

Антонець та директор Миколаївського юридичного ліцею 

Миколаївської міської ради Тамара Парамонова провели робочу 

зустріч, під час якої підписали меморандум про співпрацю та 

погодили план спільних правопросвітницьких заходів. 

2, 3 та 4 жовтня учні ліцею ознайомлювалися з роботою 

відділів правової інформації та консультацій, представництва, 

роботи з адвокатами та правопросвітництва. Діти мали змогу 

ознайомитися з порядком надання безоплатної правової 

допомоги, залучення до захисту прав громадян адвокатів, 

роботою реєстрів Міністерства юстиції та довідково-

інформаційною платформою WikiLegalAid. У заходах прийняли 

участь голова Рада адвокатів Миколаївської області  Вячеслав 

Антипенко, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Юрій Сторчеус, старший інспектор відділу 

ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУ 

НП в Миколаївській області Наталія Бойко, суддя Ленінського 

районного суду Олег Кирильчук, які розповіли ліцеїстам про 

особливості професії юриста, шлях до здобуття успіху у цій 

царині, повноваження та структуру органів адвокатського 

самоврядування, суду та поліції. 

8 жовтня вітали Ліцеїстів з Днем юриста під час 

традиційного посвячення в ліцеїсти нових учнів.  

14 грудня директор другого місцевого Миколаївського 

центру безоплатної вторинної правової допомоги Олег Антонець 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003451024000&__tn__=K-R&eid=ARDEMaAlChcMi85b5JM_kKm4N_VDEqYFWlXHFVq_CUlFLv2jVl9fiJ0IC5-BvUjo3EC5HOQJSbBoqfnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrDVeKKdZQTQTfNFPexGvVEVSK-lDxsPWFwjQzkjhm7OtTrW4H5M2vRgjOLOEaRDGJfsv0fFOzl57pvfLPXYy80-C38xCscTlHK6GLKLjKkCTV5z-XIR_R4qAckGPpovB-e0m1zkFqjMQHlUU5gZZWddchaozXw9JSKowkvv3KwziUwGiclDyKBL9uto6vsGKjhw3Q
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100005881752682&__tn__=K-R&eid=ARBV8_XZNnsJ2uejzBX4XJFThtKpHyvpFyp6C5XcPnZmmQqguKOqbVhWtKq3UgNViqPbCgL505Nkgy92&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrDVeKKdZQTQTfNFPexGvVEVSK-lDxsPWFwjQzkjhm7OtTrW4H5M2vRgjOLOEaRDGJfsv0fFOzl57pvfLPXYy80-C38xCscTlHK6GLKLjKkCTV5z-XIR_R4qAckGPpovB-e0m1zkFqjMQHlUU5gZZWddchaozXw9JSKowkvv3KwziUwGiclDyKBL9uto6vsGKjhw3Q
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був головою журі під час конкурсу "Містер детектив" з нагоди 

закриття Всеукраїнського тижня права у Миколаївському 

юридичному ліцеї. 

 

14 листопада проведено День відкритих дверей для учнів 

10-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи № 

20 Управління освіти Миколаївської міської ради за участю 

заступника начальника Інгульського відділу державної 

виконавчої служби міста Миколаїв Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області  Іванченко І.В. 
 

11 грудня провели лекцію для учнів 9,10,11 класів 

Миколаївської загальноосвітньої школи № 57 імені 

Т.Г.Шевченка Управління освіти Миколаївської міської ради про 

важливість Загальної декларації прав людини, її роль у 

формуванні суспільства та у житті кожного українця, протидію 

булінгу, домашньому насильству, обговорили алгоритм дій для 

припинення таких протиправних дій.   
 

11 грудня, у рамках проведення Всеукраїнського Тижня 

Права, для учнів 9-11-х класів Миколаївської загальноосвітньої 

школи-інтернату № 5 проведена лекція щодо практично 

використовувати знання про свої права, уміння захищати свої 

права та законні інтереси. По закінченню зустрічі учасникам 

були роздані інформаційні матеріали. 
 

 

 

Окрема увага приділялася роботі із попередження  

та протидії домашньому насильству. 

 

10 жовтня проведена зустріч з начальником служби 

у справах дітей Адміністрації Інгульського 

району Миколаївської міської ради Віри Миколаївни 

Пушкаревської та головного спеціаліста відділу з 

гуманітарних питань Яна Богдашкина, на якій обговорили 

налагодження співпраці у напрямку протидії домашньому 

насильству. Також із заступником голови адміністрації 

Іриною Олексіївною Мороз погодили порядок 

інформування громадян про послуги безоплатної правової 

допомоги, розміщення правової інформації на сайті 

адміністрації. 

 

 
 

06 листопада прийняли участь в установчій 

сесії представників державних органів, установ та організацій 

Миколаївського регіону, діяльність яких спрямована на захист 

прав клієнтів з сімейних питань, у тому числі з питань протидії 

домашньому насильству, щодо започаткування спільної 

ініціативи Міністерство юстиції України, Координаційний центр 

з надання правової допомоги та громадськості "СІМЕЙНИЙ 

РАДНИК". 07-08 листопада приймали участь у підготовці 

презентації  сімейного радника директором Координаційного 

центру з надання БПД. 
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22 листопада у Центральні бібліотеці ім. 

М.Л.Кропивницького м.Миколаєва проведено правовий семінар 

«Насильство в сім’ї: причини, наслідки, захист» для студентів 

ВПУ № 28, Міжнародного класичного університету ім. Пилипа 

Орлика й учнів загальноосвітніх шкіл міста. 

26 листопада у рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства". спільно з Миколаївським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організували та 

провели диспут серед учнів 8-Б класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 Миколаївська міська 

рада на тему: "Право на захист від насильства". 

23 листопада прийняли участь у навчальному семінарі 

для дільничних офіцерів поліції Головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області, під час якого 

обговорювався порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють 

заходи з протидії домашньому насильству.  

Зосередили увагу дільничних офіцерів на необхідності 

направлення осіб, які постраждали від домашнього насильства, 

до установ системи безоплатної правової допомоги для 

консультацій та захисту їхніх прав, розповів про перші практики 

застосування обмежувального припису. 

 

 

 

 
 

30 листопада прийняли участь у засіданні Міжвідомчої 

робочої групи щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству при координаційній раді з питань сім'ї і жінок 

Миколаївської облдержадміністрації. 
 

30 листопада прийняли участь у проведенні круглого 

столу на тему "Удосконалення механізму реагування на випадки 

домашнього насильства", у якому взяли участь представники 

Миколаївського міського центру соціальних служб, Мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги м. Миколаєва, 

Департаменту соціального захисту населення ММР, безоплатної 

правової допомоги, ГУНП в Миколаївській області, Фонду ООН 

у галузі народонаселення, управління патрульної поліції в 

Миколаївській області. 

 

 

8 грудня начальник Новобузького бюро правової 

допомоги Анжела Лізніченко прийняла участь у засіданні комісії 

з питань захисту прав дітей Новобузької районної державної 

адміністрації. Члени комісії розглянули питання реєстрації місця 

проживання дітей біля батьків, призначення опікуна над 

дитиною-сиротою, виїзду за кордон неповнолітньої без згоди 

того з батьків, хто проживає окремо.  

10 грудня у рамках Всеукраїнського тижня права 

адвокат Яна Ткаченко, яка співпрацює з Другим миколаївським 

місцевим центром з надання БВПД,  та 12 грудня начальник 

відділу Вадим Жепало на запрошення керівництва 

Миколаївського національного аграрного університету розповіли 

студентам про особливості воєнного стану, права та обов'язки 

громадян на час його дії,  права громадян на правову допомогу та 

протидії домашньому насильству. 
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https://www.facebook.com/tirdinamo?__tn__=K-R&eid=ARDA6wUcRradE0vkDMWMUB1Dp2OAe_wgZ4DxuQgnNCRsp50b--GniJYU08lcN3pbpjampamj456gE8uA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq5pVp6jN5lz-V3BnUvAfYIfMH9c6yk2fHtJ3mlwExPFsQqML6dez7LkztjmqzvUQ9fyZ0vhr7u_kOwLZ4DlU0Oy2cSp_U0AkH59YfhHjDLzCSLLbfMvEO1a2BLl2S_0IaV_RQhNmWdV0OOF5Gi7meIWhkAndU5BiwNazXsyxp-hRY80S0lX7JC0KD0NS0_HHJkIebALDEyW3F2itt-sCY3fgn7CDwOMgAt3XJUrmo0mEJEJx8vPMiungSJmoTR-J-WY_O2OPI7ZBFjiFXp6WiY2vJj0qp62tMgeegoAgaUswsYpaXYvu7Ji8AiUoHIeilFiszpKFYNd7ZsMNNO-Y


18 грудня  відвідала керівник мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги Миколаївський міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Миколаївська міська 

рада Анна Любченко. Під час робочої зустрічі ще раз детально 

обговорили механізм реалізації Закону України "Про запобігання 

та протидію домашньому насильству", у т.ч. щодо направлення 

осіб, які постраждали від домашнього насильства, за правовою 

допомогою, а також роль Сімейного радника у цій роботі. Крім 

того, у кутку для відвідувачів розміщено буклети з інформацією 

про контакти мобільної бригади, плакати з телефонами "гарячої 

лінії". 

 

 

 

 
 

У рамках Всеукраїнського тижня права прийняли участь 

у правовій толоці «Влада – школа – громада», організованій на 

базі Миколаївського обласного інституту післядипломної  освіти, 

де розповіли педагогам про реалізацію права на отримання 

безоплатної правової допомоги та роль БПД у протидії 

домашньому насильству. 
 

 

Фахівці центру приймали активну участь у кампанії «СтопБУЛІНГ». 

 
Так, 30 листопада у Миколаївському юридичному ліцеї 

провели workshop для учнів 11 класів на тему законодавчого 

регулювання булінгу за участі судді Ленінського районного суду 

та представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.  

Захід висвітлювався телеканалом «Миколаїв».  

04 грудня у Центральні бібліотеці ім. 

М.Л.Кропивницького м.Миколаєва проведено семінар на тему 

«Булінг – зумій захистити себе». 

  
13 грудня у Центральній бібліотеці ім.М.Л. 

Кропивницького м.Миколаїв проведено  семінар для учнів на 

тему протидії булінгу, у якому взяли участь майже 80 школярів. 

Обговорили види булінгу, конкретні способи протидії 

фізичному, економічному, психологічному, сексуальному та 

кібербулінгу, визначили алгоритм дій для притягнення до 

відповідальності булерів, роз'яснили право дітей на безоплатну 

правову допомогу. 

 

 

 
 

2 грудня начальник Баштанського бюро правової 

допомоги Александр Зубков у рамках Всеукраїнського тижня 

права організував проведення круглого столу з учнями 10-х 

класів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти 

1-111 ступенів №1. Школярам роз'яснені їх права на отримання 

безоплатної правової допомоги, доведені основні положення 

Загальної декларації прав людини та її вплив на законодавство 

України, а також надані відповіді на питання правової тематики.  

Під час круглого столу розповсюджені тематичні 

інформаційні буклети СтопБулінг, СтопНасильство. 
 

 

 

https://www.facebook.com/NCSSSDM/?__tn__=K-R&eid=ARAB9kUNd5Smk6U_wqpClb2OGMHwHVDbbgmzaSqoUlejed_IK7mTmj1y-7Z0B_Kv4p1Pxf80MqqNiPsg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPXYK_Cp0BBX4rF8Se3KYhNV5S_WCtWuXM6xrzAKKiUwME8GuPpxjl-H0fdXvhsXE86NfAk6OZUSgMFNjP9Zg4_LmGTQXFGkwCkFThCuPP588Wc0jL4HV5EiQBuDlTqH9qgI6jhLiBzcOvU-iAcjQzyLPQqqxb-H-6Q7xqtSUSGyEZe77UKIMqm-eK2YM90WGWUBmIZCb74Ra8v8aX47lcTiG_jUrNQT9DyK64bbS7OTyuL5Vw2LGM3KX0zC4QcZVY1VAPS5CuJccjc_LDAYs_Fx8cfEdTNEGDFy5nxdmdrm5Hg-dgd6UPJTO6PEj0AVRehU4y9OLdkhUAW16W0yw
https://www.facebook.com/NCSSSDM/?__tn__=K-R&eid=ARAB9kUNd5Smk6U_wqpClb2OGMHwHVDbbgmzaSqoUlejed_IK7mTmj1y-7Z0B_Kv4p1Pxf80MqqNiPsg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPXYK_Cp0BBX4rF8Se3KYhNV5S_WCtWuXM6xrzAKKiUwME8GuPpxjl-H0fdXvhsXE86NfAk6OZUSgMFNjP9Zg4_LmGTQXFGkwCkFThCuPP588Wc0jL4HV5EiQBuDlTqH9qgI6jhLiBzcOvU-iAcjQzyLPQqqxb-H-6Q7xqtSUSGyEZe77UKIMqm-eK2YM90WGWUBmIZCb74Ra8v8aX47lcTiG_jUrNQT9DyK64bbS7OTyuL5Vw2LGM3KX0zC4QcZVY1VAPS5CuJccjc_LDAYs_Fx8cfEdTNEGDFy5nxdmdrm5Hg-dgd6UPJTO6PEj0AVRehU4y9OLdkhUAW16W0yw
https://www.facebook.com/mkradagov/?__tn__=K-R&eid=ARAf5XCIHm5mzQLTmEuc4EhLAiD_mpqam0RG2Pw3_0eFvfeCTQBfk8hjoNK-aqJPLtmvjmTWsOFt6RFF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPXYK_Cp0BBX4rF8Se3KYhNV5S_WCtWuXM6xrzAKKiUwME8GuPpxjl-H0fdXvhsXE86NfAk6OZUSgMFNjP9Zg4_LmGTQXFGkwCkFThCuPP588Wc0jL4HV5EiQBuDlTqH9qgI6jhLiBzcOvU-iAcjQzyLPQqqxb-H-6Q7xqtSUSGyEZe77UKIMqm-eK2YM90WGWUBmIZCb74Ra8v8aX47lcTiG_jUrNQT9DyK64bbS7OTyuL5Vw2LGM3KX0zC4QcZVY1VAPS5CuJccjc_LDAYs_Fx8cfEdTNEGDFy5nxdmdrm5Hg-dgd6UPJTO6PEj0AVRehU4y9OLdkhUAW16W0yw
https://www.facebook.com/mkradagov/?__tn__=K-R&eid=ARAf5XCIHm5mzQLTmEuc4EhLAiD_mpqam0RG2Pw3_0eFvfeCTQBfk8hjoNK-aqJPLtmvjmTWsOFt6RFF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPXYK_Cp0BBX4rF8Se3KYhNV5S_WCtWuXM6xrzAKKiUwME8GuPpxjl-H0fdXvhsXE86NfAk6OZUSgMFNjP9Zg4_LmGTQXFGkwCkFThCuPP588Wc0jL4HV5EiQBuDlTqH9qgI6jhLiBzcOvU-iAcjQzyLPQqqxb-H-6Q7xqtSUSGyEZe77UKIMqm-eK2YM90WGWUBmIZCb74Ra8v8aX47lcTiG_jUrNQT9DyK64bbS7OTyuL5Vw2LGM3KX0zC4QcZVY1VAPS5CuJccjc_LDAYs_Fx8cfEdTNEGDFy5nxdmdrm5Hg-dgd6UPJTO6PEj0AVRehU4y9OLdkhUAW16W0yw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029705358091&__tn__=K-R&eid=ARDQr4eK7eGrRuWvEaj6WpvbunmYaDHYo8oBNrriuIVJpIQ5OixIb_Qg53GHZ8bfgMnP9m8o5JLWjYSI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPXYK_Cp0BBX4rF8Se3KYhNV5S_WCtWuXM6xrzAKKiUwME8GuPpxjl-H0fdXvhsXE86NfAk6OZUSgMFNjP9Zg4_LmGTQXFGkwCkFThCuPP588Wc0jL4HV5EiQBuDlTqH9qgI6jhLiBzcOvU-iAcjQzyLPQqqxb-H-6Q7xqtSUSGyEZe77UKIMqm-eK2YM90WGWUBmIZCb74Ra8v8aX47lcTiG_jUrNQT9DyK64bbS7OTyuL5Vw2LGM3KX0zC4QcZVY1VAPS5CuJccjc_LDAYs_Fx8cfEdTNEGDFy5nxdmdrm5Hg-dgd6UPJTO6PEj0AVRehU4y9OLdkhUAW16W0yw
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-440120819847865/?__tn__=K-R&eid=ARAYluz-6zSQxtIPYplyzoozkQGb4EocEvhSMicSNRqPenjFoBuom5jSlJMA4x6SplavCXbkGGnvMhgW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPXYK_Cp0BBX4rF8Se3KYhNV5S_WCtWuXM6xrzAKKiUwME8GuPpxjl-H0fdXvhsXE86NfAk6OZUSgMFNjP9Zg4_LmGTQXFGkwCkFThCuPP588Wc0jL4HV5EiQBuDlTqH9qgI6jhLiBzcOvU-iAcjQzyLPQqqxb-H-6Q7xqtSUSGyEZe77UKIMqm-eK2YM90WGWUBmIZCb74Ra8v8aX47lcTiG_jUrNQT9DyK64bbS7OTyuL5Vw2LGM3KX0zC4QcZVY1VAPS5CuJccjc_LDAYs_Fx8cfEdTNEGDFy5nxdmdrm5Hg-dgd6UPJTO6PEj0AVRehU4y9OLdkhUAW16W0yw
http://
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/?__tn__=K-R&eid=ARBNnyFFQlNG_88EZ5vMoUt4QSzvzQ80dD6SIKxcjtcGbGzvAchjh5vW_6Gx-m9bV4P2TBHibU2phqpF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtnw3nvbc5TLJefIIGTiKY2PZK2cx8TPoZdcAyWFLT8mfKQtFls3PrpPDv4G83n9skub1KkWMEPSqFu0q0IaVDFpddfcSwXmwzP5SATgI_aSoqKkEon-QIR1dsKPA_TsTpSqRb3YdH79jaNz-pZqjkdSSHGHT6YzkWpc2x9S4cTjrC6jjH7YLsGoINik8m-DSju_0BEMmF55x6d7XkTMfxAK3UAKPKspTu7JKwaF8MUJwS6lYcYcq4c_eSuB-XiPLkr7olbUSf3lQzClBykTSy1WPnjWJp8agpKnsfkqTlXZhBWGt3R0s-UUMk5lHUAAzF7Pfo4MT2LTklJsrBSa8
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/?__tn__=K-R&eid=ARBNnyFFQlNG_88EZ5vMoUt4QSzvzQ80dD6SIKxcjtcGbGzvAchjh5vW_6Gx-m9bV4P2TBHibU2phqpF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtnw3nvbc5TLJefIIGTiKY2PZK2cx8TPoZdcAyWFLT8mfKQtFls3PrpPDv4G83n9skub1KkWMEPSqFu0q0IaVDFpddfcSwXmwzP5SATgI_aSoqKkEon-QIR1dsKPA_TsTpSqRb3YdH79jaNz-pZqjkdSSHGHT6YzkWpc2x9S4cTjrC6jjH7YLsGoINik8m-DSju_0BEMmF55x6d7XkTMfxAK3UAKPKspTu7JKwaF8MUJwS6lYcYcq4c_eSuB-XiPLkr7olbUSf3lQzClBykTSy1WPnjWJp8agpKnsfkqTlXZhBWGt3R0s-UUMk5lHUAAzF7Pfo4MT2LTklJsrBSa8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002556801015&__tn__=K-R&eid=ARD4Gk1l4XtCqVFz-lPkJDlOgpTr126VcLPpECZK5iUGNvlawvghqBhnXB-y8v6oIIqvRK9ao8BVmz7V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTwWSP0TxMlvEBK3PcFk7R0KlODzKvUCRgdulhW3S8JaHbLqAuNaiYfubU0b35iwOFyZ8-2LhLn6ZLOh_tGlUnhZ-w2KM3TQlaNW3g2YQe91AR6cTC2K13Dae1oeyyFJ3fjPAvrkEUkwpz_j-7dPNaT-vqVd4PAMwgLhq95QIHVOvvPOWDVJyIWT6OkWGRwQs6biqxk3DNgOkhxDvYGLU6gqpS7xinkx9wP-OdOoSrIF8rsDazq6nYuSHQHzBSGde-2kds696f_0hzTKX0vv9MPg8tKZdcVRVnMYNFoBrTmIY4fVNJfn4PCmJCVGArAi4U6Taz5Llt4B0HU6DZ3Xk
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTwWSP0TxMlvEBK3PcFk7R0KlODzKvUCRgdulhW3S8JaHbLqAuNaiYfubU0b35iwOFyZ8-2LhLn6ZLOh_tGlUnhZ-w2KM3TQlaNW3g2YQe91AR6cTC2K13Dae1oeyyFJ3fjPAvrkEUkwpz_j-7dPNaT-vqVd4PAMwgLhq95QIHVOvvPOWDVJyIWT6OkWGRwQs6biqxk3DNgOkhxDvYGLU6gqpS7xinkx9wP-OdOoSrIF8rsDazq6nYuSHQHzBSGde-2kds696f_0hzTKX0vv9MPg8tKZdcVRVnMYNFoBrTmIY4fVNJfn4PCmJCVGArAi4U6Taz5Llt4B0HU6DZ3Xk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTwWSP0TxMlvEBK3PcFk7R0KlODzKvUCRgdulhW3S8JaHbLqAuNaiYfubU0b35iwOFyZ8-2LhLn6ZLOh_tGlUnhZ-w2KM3TQlaNW3g2YQe91AR6cTC2K13Dae1oeyyFJ3fjPAvrkEUkwpz_j-7dPNaT-vqVd4PAMwgLhq95QIHVOvvPOWDVJyIWT6OkWGRwQs6biqxk3DNgOkhxDvYGLU6gqpS7xinkx9wP-OdOoSrIF8rsDazq6nYuSHQHzBSGde-2kds696f_0hzTKX0vv9MPg8tKZdcVRVnMYNFoBrTmIY4fVNJfn4PCmJCVGArAi4U6Taz5Llt4B0HU6DZ3Xk&__tn__=%2ANK-R


11 грудня у рамках Всеукраїнського тижня права 

заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько провів лекцію для учнів 

Березнегуватського професійного ліцею щодо особливостей 

кримінальної та адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, а також протидії булінгу. Начальник 

Снігурівського бюро Володимир Марковський спільно з 

головним спеціалістом Снігурівської філії Миколаївський 

обласний центр зайнятості Елена Хижняк провели для учнів 11-х 

класів Снігурівської районної гімназії ім. Т.Г. Шевченка семінар 

на тему: "Я і право", а також вікторину на правову тематику. 

 

 

 

 

 

11 грудня відбувся юридичний тренінг «STOP, 

корупція!» за участі директора Другого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олега Антонця. Учні ЗОШ № 53, ВПУ № 21, студенти 

Міжнародного класичного університету ім.Пилипа Орлика 

дійшли висновку про те, це важливим у боротьбі з корупцією є 

знання існуючого законодавства, а також дотримання прав 

оточуючих, тому що наші права закінчуються там, де 

починаються права інших. 

 

 

 

 

«Друге дихання» відкрилося у роботі з Головним управлінням Пенсійного фонду України 

в Миколаївській області. 

05 жовтня, з метою налагодження співпраці у роботі із 

забезпечення прав громадян на правову допомогу, керівники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

та Головного управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області підписали Меморандум про 

співробітництво. На робочій нараді обговорили подальші заходи 

з інформування громадян про послуги, що надаються 

установами, створення дистанційних пунктів на базі філій 

управління Пенсійного фонду, проведення правопросвітницьких 

заходів та інше. 

 

 

11 жовтня спільно з працівниками головного управління 

Пенсійного фонду України в Миколаївській області, 

Інгульського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

м. Миколаєва Миколаївської області провели флешмоб на 

території Центрального ринку, яким привернули увагу 

мешканців Миколаєва до необхідності легалізації трудових 

відносин для забезпечення отримання права на майбутню 

пенсію. 

 
11 жовтня поточного року прийняли участь у прямому 

ефірі передачі «Новий день» на телеканалі Миколаїв на тему: 

«Взаємодія державних органів – крок назустріч суспільству». Під 

час ефіру сторони розповіли про взаємне співробітництво у сфері 

надання правової допомоги, яке відповідно до підписаного 

Меморандуму між установами, забезпечує організацію і 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

надання консультаційної допомоги серед осіб пенсійного віку. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013251434416&__tn__=K-R&eid=ARBXJ1-thQkS44cwt1-O6S-Nt03aDgO2yf7DHMKjuO0C7sj1d-QdgTMVMdGCYsCcfXUpXxBFam3riwS3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsrYXofCwvPHKImYcfJbxmrqiMLtjjGWjfuesNeBvquxvjXTDrkMNPESZcWoRIwC9IsmqqdeUKGEhUQ6AmaNEHpv7M82EdcIxPUtwtuwaBz_Z4ZYOryriptpfPdBQhLseD4FcT7gWnzcSXNrMm11_CSZ2t1NcOkLh-HnWoTXhpMiLI5-z6q6SMnLsszC28I2HG-VnQja3K2_tBkZZFx60pJLp-NGnF7DlqbcpkadPhIkKktpvODGp-QWH55JqungS73mf86Z1LW4eViap6hGve4rYYX05qZaCWRyihLXDFxLFAAmwoJZIP6oa9gneYoCVbkRODQUkMBiB8DBPvPV0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028952117181&__tn__=K-R&eid=ARBuPmWjuG-kz2voczJZwWBT2hwfiXdb-hiSl3317FZxQROohB1-WkeVkhN7sEAbCCGk88dXyqASxUSl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsrYXofCwvPHKImYcfJbxmrqiMLtjjGWjfuesNeBvquxvjXTDrkMNPESZcWoRIwC9IsmqqdeUKGEhUQ6AmaNEHpv7M82EdcIxPUtwtuwaBz_Z4ZYOryriptpfPdBQhLseD4FcT7gWnzcSXNrMm11_CSZ2t1NcOkLh-HnWoTXhpMiLI5-z6q6SMnLsszC28I2HG-VnQja3K2_tBkZZFx60pJLp-NGnF7DlqbcpkadPhIkKktpvODGp-QWH55JqungS73mf86Z1LW4eViap6hGve4rYYX05qZaCWRyihLXDFxLFAAmwoJZIP6oa9gneYoCVbkRODQUkMBiB8DBPvPV0
https://www.facebook.com/noczn/?__tn__=K-R&eid=ARBt4M46FnHMQPUc0NjM3qBDkc0LXF_m-RqxL4WUAZA923bpAmFijCgQr-i0ypmkwaPuP42dtU09X0sM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsrYXofCwvPHKImYcfJbxmrqiMLtjjGWjfuesNeBvquxvjXTDrkMNPESZcWoRIwC9IsmqqdeUKGEhUQ6AmaNEHpv7M82EdcIxPUtwtuwaBz_Z4ZYOryriptpfPdBQhLseD4FcT7gWnzcSXNrMm11_CSZ2t1NcOkLh-HnWoTXhpMiLI5-z6q6SMnLsszC28I2HG-VnQja3K2_tBkZZFx60pJLp-NGnF7DlqbcpkadPhIkKktpvODGp-QWH55JqungS73mf86Z1LW4eViap6hGve4rYYX05qZaCWRyihLXDFxLFAAmwoJZIP6oa9gneYoCVbkRODQUkMBiB8DBPvPV0
https://www.facebook.com/noczn/?__tn__=K-R&eid=ARBt4M46FnHMQPUc0NjM3qBDkc0LXF_m-RqxL4WUAZA923bpAmFijCgQr-i0ypmkwaPuP42dtU09X0sM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsrYXofCwvPHKImYcfJbxmrqiMLtjjGWjfuesNeBvquxvjXTDrkMNPESZcWoRIwC9IsmqqdeUKGEhUQ6AmaNEHpv7M82EdcIxPUtwtuwaBz_Z4ZYOryriptpfPdBQhLseD4FcT7gWnzcSXNrMm11_CSZ2t1NcOkLh-HnWoTXhpMiLI5-z6q6SMnLsszC28I2HG-VnQja3K2_tBkZZFx60pJLp-NGnF7DlqbcpkadPhIkKktpvODGp-QWH55JqungS73mf86Z1LW4eViap6hGve4rYYX05qZaCWRyihLXDFxLFAAmwoJZIP6oa9gneYoCVbkRODQUkMBiB8DBPvPV0
https://www.facebook.com/helena.hiznayk?__tn__=K-R&eid=ARAYuygIOylQFJUtXC1KoYekgaSy8NJc56PDq8CSibhI0vRASjeu7gU9uOkPcsvFK6g3FjdutvtJaQ2d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsrYXofCwvPHKImYcfJbxmrqiMLtjjGWjfuesNeBvquxvjXTDrkMNPESZcWoRIwC9IsmqqdeUKGEhUQ6AmaNEHpv7M82EdcIxPUtwtuwaBz_Z4ZYOryriptpfPdBQhLseD4FcT7gWnzcSXNrMm11_CSZ2t1NcOkLh-HnWoTXhpMiLI5-z6q6SMnLsszC28I2HG-VnQja3K2_tBkZZFx60pJLp-NGnF7DlqbcpkadPhIkKktpvODGp-QWH55JqungS73mf86Z1LW4eViap6hGve4rYYX05qZaCWRyihLXDFxLFAAmwoJZIP6oa9gneYoCVbkRODQUkMBiB8DBPvPV0
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARDn3lGI1r1OwxiuDiFDG6PLxsKsbOAIFlCVCWw51qg46hfSTHU1NvZlzGBEAKfBaEALkf_i8lTC3bPn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrSkX97gHpxLJvQYURDgIQcXgkqZsg2uwn63ebyF4nCfDXtvDB-UMXMRxq9GwFSmI-wVBD_kO2dIYrn5b6NIuEmVHAUiQ_PTfwrJDF3KyXTlyFJ_0FkQTcFxt-0lvF1K9YRUIBwwoyoquxRiB3ndWs7uo_SJAP6m79GOqCn08b6fVjXi5duHxip8AHFsnbVyJvuwQf
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARDn3lGI1r1OwxiuDiFDG6PLxsKsbOAIFlCVCWw51qg46hfSTHU1NvZlzGBEAKfBaEALkf_i8lTC3bPn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrSkX97gHpxLJvQYURDgIQcXgkqZsg2uwn63ebyF4nCfDXtvDB-UMXMRxq9GwFSmI-wVBD_kO2dIYrn5b6NIuEmVHAUiQ_PTfwrJDF3KyXTlyFJ_0FkQTcFxt-0lvF1K9YRUIBwwoyoquxRiB3ndWs7uo_SJAP6m79GOqCn08b6fVjXi5duHxip8AHFsnbVyJvuwQf


25 жовтня спільно з партнерами - працівниками Головне 

управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області 

проведено семінар для клієнтів відділу сприяння зайнятості в 

Інгульському районі Миколаївський міський центр зайнятості. 

31 жовтня 2018 року разом з фахівцями Головного 

управління Пенсійного фонду України в Миколаївській 

області проведено  інформаційний флешмоб. Під час заходу 

миколаївці поінформовані про можливість отримати безоплатну 

правову консультацію та вторинну правову допомогу, електронні 

сервіси пенсійної служби, за допомогою яких можна 

відстежувати ситуацію щодо сплачених страхових внесків і 

зарахованого стажу, отримувати потрібні довідки онлайн та 

актуальну інформацію з пенсійного забезпечення у мобільному 

режимі. 

 

 

 

21  листопада проведено семінар для працівників 

головного управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області на тему: «Правові аспекти надання 

безоплатної правової допомоги громадянам України» Під час 

заходу ознайомили присутніх із структурою та функціями 

системи БПД, порядком отримання громадянами правової 

допомоги, роз’яснено зміни до законодавства України щодо 

попередження та боротьби з домашнім насильством та 

поінформовано про започаткування інституту сімейного радника 

на Миколаївщині. 

 

 

 

Протягом 4 кварталу 2018 року започаткували співпрацю з новими партнерами. 

Так, 09 жовтня між Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД та Миколаївським інститутом права 

Національного університету "Одеська юридична академія" 

підписано Меморандум про взаємне співробітництво у сфері 

надання безоплатної первинної правової допомоги. Під час 

робочої зустрічі визначені основні напрямки взаємодії та 

підписано Договір про проходження практики студентами 

інституту на базі Другого ММЦ з надання БВПД, сплановано 

проведення лекцій зі студентами вузу та спільне проведення 

інформаційних заходів, чітко визначені ролі партнерів у 

реалізації спільних завдань. 

 

26 жовтня 2018 року підписано Меморандум про 

співпрацю між директором Другий миколаївський місцевий 

центр з надання БВПД та недержавною організацією «Україна 

без тортур». 

 

 

У рамках Всеукраїнського тижня права у Миколаєві 

прийняли участь у засіданні «круглого столу», організованому 

представниками ГО «Україна без тортур», за участі 

представників Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України у Миколаївській області,  

Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області, 

заступника РЦНБВПД у Миколаївській області, Другого 

Миколаївського місцевого центру з надання БВПД та моніторів 

національного превентивного механізму, громадських активістів, 

представників Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області. Тема, яку обговорювали учасники, - 

забезпечення прав людини в місцях несвободи. 

 

https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARBTUojvLD7ESOH3i66_JtRPzFCZkOWnwkTlHrjKJDX6V9CVG1MH7poATZTTCumUcTEUCFiF7r3qc76v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fDXa0ZEMBChm5tS4xRO0JcWs4CAbj9BuMqfh8Hmq3tDQV38lYQbp5o-CAN-8JZpnJj6gozAtNSCw-7RDh4dTcCaIo5IH6L0YszhwcjIWDOT3fGT55CpGNfeD8F5wHQUoUBY_BaeDmyg_vw0bDP0ORKfW0urdTmc885W-hRCAegdJ6i7kViUq3NtSunPS1VX4v8KbOL37DNBOrcEaDJcWm6jtEZq1sy2Ki1GQm5YGBasUAFfmCv6FcWcZhCEtPK6p03ELg9MdzW7aVqKwHAOcXtnbeC9mTouCQDgTfKpj9bP8MsD2mD2m3RINXImXQqCI2y2cDrRQeg4986vlnBI
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARBTUojvLD7ESOH3i66_JtRPzFCZkOWnwkTlHrjKJDX6V9CVG1MH7poATZTTCumUcTEUCFiF7r3qc76v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fDXa0ZEMBChm5tS4xRO0JcWs4CAbj9BuMqfh8Hmq3tDQV38lYQbp5o-CAN-8JZpnJj6gozAtNSCw-7RDh4dTcCaIo5IH6L0YszhwcjIWDOT3fGT55CpGNfeD8F5wHQUoUBY_BaeDmyg_vw0bDP0ORKfW0urdTmc885W-hRCAegdJ6i7kViUq3NtSunPS1VX4v8KbOL37DNBOrcEaDJcWm6jtEZq1sy2Ki1GQm5YGBasUAFfmCv6FcWcZhCEtPK6p03ELg9MdzW7aVqKwHAOcXtnbeC9mTouCQDgTfKpj9bP8MsD2mD2m3RINXImXQqCI2y2cDrRQeg4986vlnBI
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARDLKAiOiFc_P80Lz8dl0RQZcT3S0NmaVQFbdMjE3gffWs8Uu8uKQ3kAk11ounFiLCLaue_uwzd_ccK-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fDXa0ZEMBChm5tS4xRO0JcWs4CAbj9BuMqfh8Hmq3tDQV38lYQbp5o-CAN-8JZpnJj6gozAtNSCw-7RDh4dTcCaIo5IH6L0YszhwcjIWDOT3fGT55CpGNfeD8F5wHQUoUBY_BaeDmyg_vw0bDP0ORKfW0urdTmc885W-hRCAegdJ6i7kViUq3NtSunPS1VX4v8KbOL37DNBOrcEaDJcWm6jtEZq1sy2Ki1GQm5YGBasUAFfmCv6FcWcZhCEtPK6p03ELg9MdzW7aVqKwHAOcXtnbeC9mTouCQDgTfKpj9bP8MsD2mD2m3RINXImXQqCI2y2cDrRQeg4986vlnBI
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARDSWMVMr6bUULTX5VDZI02-Z35B222liTzSO3O2x-xvIrOJcVf3tL_8BOWzK7lJJbkKfiP33jeAqk-z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJC_CmPhvr8BHti5HZ207-lWCy-zWxG5iaJKclItBu1S4xZmPIdIMei7YYKqHBaTm1VZ1XAcsORII04it2_usN4InMDy1ORTSuthHdfCBhvs7osKqwccbFWowylHVVPTJYLgfuQ7vfA7vDHqQYfoZs1-DULDO-q8Kehz5srARB5JTnOSzGBsVdl26mfz5b5kUyFNpq4mSFR07xm7kPekPuUWjLPFg6FGTAY-ocE5dTK_-s5mRWYGK7g2-0pxOlKBorsc9D-mxKAhmXSLnvcMrRCOFvvbGPgtgTMg5y1wyBe4ckwxGSBmEuUCdshWlmYMyYf4cobNNwcYJugyjJi-E
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30 жовтня проведено семінар з керівниками фонду 

«Вихід» та соціальними працівниками, які працюють у місті 

Миколаєві, Миколаївському, Новобузькому та Снігурівському 

районах, під час якого детально обговорили механізм співпраці 

фонду та бюро правової допомоги, чітко визначили рамки 

зобов'язань кожного з партнерів, зупинилися на питаннях 

попередження домашнього насильства. 

 

 

 

19 листопада прийняли участь у апаратній нараді 

керівництва та фахівців Управління освіти Миколаївської міської 

ради під головуванням начальника управління Личко Г.В. та 

поінформували учасників заходу щодо структури, функцій та 

повноважень системи безоплатної правової допомоги, 

обговорили зміни до законодавства України щодо попередження 

та боротьби з домашнім насильством, визначили першочергові 

заходи подальшої співпраці.  

 

13 листопада прийняли участь у позаплановій 

оперативній нараді Управління охорони здоров'я Миколаївської 

міської ради під головуванням начальника управління Ірини  

Шамрай. Розповіли заступникам начальника, фахівцям 

управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, 

головним лікарям Центрів ПМСД та їх заступникам про систему 

безоплатної правової допомоги, роз'яснили порядок отримання 

громадянами первинної та вторинної правової допомоги, надали 

контакти Регіональний центр з надання БВПД у Миколаївській 

області та місцевих центрів. Інформаційні таблички з 

відповідними відомостями розміщені у лікувальних закладах 

міста Миколаєва та на сайті організації для інформування 

відвідувачів (http://uoz.mkrada.gov.ua/). 

27 листопада у прямому ефірі програми "На всі сто" 

разом з представниками громадської організації «Десяте квітня» 

обговорили особливості реалізації прав внутрішньо переміщених 

осіб, надання державних соціальних виплат та житла. 

 

 

 
 

 

Правопросвітницькими заходами охоплювалися також особи похилого віку, відносно 

яких часто мають місце протиправні дії, у т.ч. домашнє насильство. 

 

23 жовтня прийнята участь у засідання круглого столу 

«Соціальна підтримка в діі» за участю ради ветеранів 

Інгульського району та заводу «Зоря-Машпроект», представників 

первинних організацій, товариства інвалідів, адміністрація 

району,  ПФУ, депутатів, бібліотека № 8.  

 
 

30 жовтня проведено зустріч з Бушиною Л.М., головою 

Миколаївської міської організації інвалідів війни, Збройних Сил 

та учасників бойових дій. Керівник організації та відвідувачі 

ознайомлені з можливостями та функціями системи безоплатної 

правової допомоги, у офісі розміщені буклети з контактними 

даними центрів з надання БВПД, розробленими Регіональний 

центр з надання БВПД у Миколаївській області. 
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https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDvFjpdOOUiY4Za3jR1IgnVMumWUnn2Q61FJGpC3rKDX6P_Mav7KgDacMeDe1fTU2R-Bu144mFskgOY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPuSR1PJoEn-cHW2X3kLAe8xVApywr81LmKNqidtY8UVNt0aFTfulxNZjrQe3LqVAn-urYgSPlK78rEO1LYGv08JARV61AXjxCm_zjXl9BKrauannJRMX0U_x6ctNuRnb71NBvHYgSbfGq9aE1ZHH2H7TsFATBbquIGZFuIG8WEw56uaQO41ejhurpZ9hbfzsDKoashMxpn5RAckwcw6LDQ_aT35NA0xduPVifo4nwk7-62MMYWmsHKugKR9dlCn3o78R7MqcPnDIq8KwbVxjS7ykti4NSa7kdmSGoiNT-JMVCTPltoR2GoDFZdbAE9rO708Eq0_P6369HB2yysnE
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDvFjpdOOUiY4Za3jR1IgnVMumWUnn2Q61FJGpC3rKDX6P_Mav7KgDacMeDe1fTU2R-Bu144mFskgOY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPuSR1PJoEn-cHW2X3kLAe8xVApywr81LmKNqidtY8UVNt0aFTfulxNZjrQe3LqVAn-urYgSPlK78rEO1LYGv08JARV61AXjxCm_zjXl9BKrauannJRMX0U_x6ctNuRnb71NBvHYgSbfGq9aE1ZHH2H7TsFATBbquIGZFuIG8WEw56uaQO41ejhurpZ9hbfzsDKoashMxpn5RAckwcw6LDQ_aT35NA0xduPVifo4nwk7-62MMYWmsHKugKR9dlCn3o78R7MqcPnDIq8KwbVxjS7ykti4NSa7kdmSGoiNT-JMVCTPltoR2GoDFZdbAE9rO708Eq0_P6369HB2yysnE


31 жовтня проведено семінар для осіб похилого віку 

відділення Інгульського району Миколаївського міського 

територіального центру соціального обслуговування 

Департаменту праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради, надав учасникам заходу 

більше 100 буклетів з контактами центру для їх розповсюдження 

серед клієнтів відділення.  

05 листопада проведено зустріч працівниками відділення. 

За їх допомогою сподіваємося охопити інформацією про послуги 

безоплатної правової допомоги майже 2500 мешканців 

Інгульського району. 

 

 

05 листопада, на запрошення голови ветеранської 

організації державного підприємства науково-виробничого 

комплексу газотурбування "Заря" - "Машпроект" Волкожі 

В.С., проведено  лекцію для членів організації. Серед ветеранів 

розповсюджені буклети з контактами центрів та бюро правової 

допомоги Миколаївської області. Маємо підстави вважати, що 

більшість членів організації, яка нараховує більше 5600 осіб, 

будуть поінформовані про послуги БПД.  

 
13 листопада прийняли участь у роботі громадської 

приймальні «Центра правової підтримки та врегулювання 

конфліктів» на базі центру денного перебування Корабельного 

району Міського територіального центру департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради. 

 

15 листопада проведено лекцію для клієнтів відділення 

Інгульського району Миколаївського міського територіального 

центру соціального обслуговування Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївська міська рада щодо 

захисту прав осіб похилого віку та запобігання втрат ними 

майна, а також щодо розпорядження Кабінет Міністрів 

України від 26.09.2018 № 688-р "Про затвердження плану заходів 

з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на період до 2022". 

 

 
13 грудня підписаний меморандум про співпрацю з 

Миколаївським відділенням Всеукраїнська благодійна 

організація "Турбота про літніх в Україні", яке 

очолює Наталья Володка. Наступного дня відбулася зустріч 

членів організації з начальником відділу Вадим Жепало. Під час 

розмови обговорили питання порядку отримання літніми людьми 

безоплатної правової допомоги, торкнулися питань протидії 

домашньому насильству, яке часто має місце відносно осіб цієї 

уразливої категорії, а також на прикладах розібралися, як діяти у 

разі скоєння протиправних дій відносно людей поважного віку. 

Учасникам заходу передані буклети з контактами центрів БПД 

та СтопНасильство.  

 

 

 

 

12 грудня під час заняття університету "третього віку" 

головним спеціалістом Новобузького бюро правової допомоги 

Володимиром Сухоруковим проведено семінар на тему: "Я маю 

право на соціальний захист". 
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/384155871622275?__tn__=K-R&eid=ARB1qw3lvhjroFTOurqy4FVU14FXyldcRUo38QRgIzdurPU988LRiQnoqK1g4I0n06ajzMkifHfJqAIN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCY5HQWgOOyluqU_NM0O6P_7vpYGOg-NoOURlgTMENik9j8QlKI7vsh96831FDmUVzlML_lK6b2yLwU7SCqZTwBVAzr7wFyemgjaUxLC7qUX7i7K1OtC69Xol5nKpqEQmoSmMNinIWHBkHf9L_H3O741G1oUYgEbom56izLKIRdZY0xcy8On1fDiYP5X02KOPUE-e6c-WnvTYF6oqUWuchfRqUzZBEXzSYtVkMO3You_9mqs6PzI9vGc8Zyeww-mpkNQo5NbRRv174WfUy4Vs6mTaiP_cGF8x2-Ziwwcq9WjrcsmKZrJP5yWE04d-xzwWJgesezvbdFhBfd5K7xVKo
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/posts/2119507274966643?__xts__%5B0%5D=68.ARCxnOp7BBFQjgfa-809I7VelM5Zc_YFuf9-ocNLjO6jEiIAB13wbWH0ihgZg0yzZzXwxsQwtT1aXU3AX_ZzuDne3rP8Q2gKRDWxxL5boIsaHWAqLxfC94Nd-ict-P8fnKZSX-SBdiREF-WnbSumzLnJH3HoZddUA0VRuaxQ1uYe31KyuDIJt5ilmDp4OKCIrcWsuoYe7ZRbwpoGbAjbbExDYvrkHORjLo9ra4XXQZ1hxBoyrS42Ra3GbBQwXNfeG-CXcOMR38DM0LFNOQ0Hg4n9tvlVAA1kN3boEjOmUoLuiZE2W6wKGHKd34glNm4ECCxw-uO1tK4fvI1N_KvFkgx8m3EBOV44axpktZ-nUvMLprdY_NvEnyY7m2YDThkCHUoTQ-_hhBeRkaE0Xhj8ybd3H2YWmi8sCnL9xGsgSNifm1y87eIQjCyCj2nBWGCRz70rg-10oHV03Gc3DQDri2bT87_QEqOMPiOgMe6UycXq9CD1TFprSNY&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/posts/2119507274966643?__xts__%5B0%5D=68.ARCxnOp7BBFQjgfa-809I7VelM5Zc_YFuf9-ocNLjO6jEiIAB13wbWH0ihgZg0yzZzXwxsQwtT1aXU3AX_ZzuDne3rP8Q2gKRDWxxL5boIsaHWAqLxfC94Nd-ict-P8fnKZSX-SBdiREF-WnbSumzLnJH3HoZddUA0VRuaxQ1uYe31KyuDIJt5ilmDp4OKCIrcWsuoYe7ZRbwpoGbAjbbExDYvrkHORjLo9ra4XXQZ1hxBoyrS42Ra3GbBQwXNfeG-CXcOMR38DM0LFNOQ0Hg4n9tvlVAA1kN3boEjOmUoLuiZE2W6wKGHKd34glNm4ECCxw-uO1tK4fvI1N_KvFkgx8m3EBOV44axpktZ-nUvMLprdY_NvEnyY7m2YDThkCHUoTQ-_hhBeRkaE0Xhj8ybd3H2YWmi8sCnL9xGsgSNifm1y87eIQjCyCj2nBWGCRz70rg-10oHV03Gc3DQDri2bT87_QEqOMPiOgMe6UycXq9CD1TFprSNY&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/mkradagov/?__tn__=K-R&eid=ARAPHZM7G_5w2kXv6j-ru9jvCpOvLK9RWt3S0eL216KbWO4Hmhmvxz6suddsZxKH5SsTnc8H3XUSc9d6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJsrqheZUgi7GPihipI75SRH9P2G4Q7QaQSGJ2seWeTpxMC7O2m6VQU0g-1vqQrGkc-vwSDdECR1iXxIoG9XCB_J17SY26dWH0mrJ6501I_x3Hi_afKJK7QJB-hny5p4f1yi9wpygke-1GptQH42MGZu1hdubT-pDEZAvAKGXnuvcmBYYsmTJhuNfSkL3Mu2nEMfhpHWVPhk2nytjk2SMTPqkpB8Qca5eQrQc8RVfXy2ikVWJyNygvlONB7c5RBIjnWTmL7oIN5DTH5XEb56pFe9wv3ac2X3DdIxprH2h0YmHKbJikWLREMLHvTE8KdQ-UzictuRiydiokBVYHS0
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/275878262431898?__tn__=K-R&eid=ARCka801sU16ZEZmYkpwYr2KBYXYzv2-Jgb5uZXZ8JNEgFE2RoAHeep91DgcfBQ6B03EE_uyOyGICbMK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJsrqheZUgi7GPihipI75SRH9P2G4Q7QaQSGJ2seWeTpxMC7O2m6VQU0g-1vqQrGkc-vwSDdECR1iXxIoG9XCB_J17SY26dWH0mrJ6501I_x3Hi_afKJK7QJB-hny5p4f1yi9wpygke-1GptQH42MGZu1hdubT-pDEZAvAKGXnuvcmBYYsmTJhuNfSkL3Mu2nEMfhpHWVPhk2nytjk2SMTPqkpB8Qca5eQrQc8RVfXy2ikVWJyNygvlONB7c5RBIjnWTmL7oIN5DTH5XEb56pFe9wv3ac2X3DdIxprH2h0YmHKbJikWLREMLHvTE8KdQ-UzictuRiydiokBVYHS0
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/275878262431898?__tn__=K-R&eid=ARCka801sU16ZEZmYkpwYr2KBYXYzv2-Jgb5uZXZ8JNEgFE2RoAHeep91DgcfBQ6B03EE_uyOyGICbMK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJsrqheZUgi7GPihipI75SRH9P2G4Q7QaQSGJ2seWeTpxMC7O2m6VQU0g-1vqQrGkc-vwSDdECR1iXxIoG9XCB_J17SY26dWH0mrJ6501I_x3Hi_afKJK7QJB-hny5p4f1yi9wpygke-1GptQH42MGZu1hdubT-pDEZAvAKGXnuvcmBYYsmTJhuNfSkL3Mu2nEMfhpHWVPhk2nytjk2SMTPqkpB8Qca5eQrQc8RVfXy2ikVWJyNygvlONB7c5RBIjnWTmL7oIN5DTH5XEb56pFe9wv3ac2X3DdIxprH2h0YmHKbJikWLREMLHvTE8KdQ-UzictuRiydiokBVYHS0
https://www.facebook.com/tlu.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARB3EBs1hG3mAOcttk6dj84_HHsWy7Dk1moPIPxHga1YvvRTeHI0zDmx6dXzOoUuMJhHTwMEyn2KMS_J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/tlu.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARB3EBs1hG3mAOcttk6dj84_HHsWy7Dk1moPIPxHga1YvvRTeHI0zDmx6dXzOoUuMJhHTwMEyn2KMS_J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/nataliya.volodka?__tn__=K-R&eid=ARD_-xpc_kHXmA1v8AigYYWc9qfxdyUhf5-IdvUwUkhwfvNOD3KLU6Xw0hGGfaEOiXP0nPBdGNDh_LvS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/tirdinamo?__tn__=K-R&eid=ARAdFS3bineIBDaTMTrGI7NqooRJVBzI7JMH_buRO7FGVwsd-8yNC_WLibJfM4LuGeuQ8UsE8wRSApmi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w&__tn__=%2ANK-R


13 грудня разом з представниками Корабельного 

відділу Пробація України - Миколаївська область на базі філії № 

18 Центральна бібліотека ім.М.Л. Кропивницького м.Миколаїв  

провели семінар, під час якого говорили про про історію 

прийняття Загальної декларації прав людини, її роль у 

формуванні сучасного суспільства, а також про систему 

безоплатної правової допомоги. Відповіді на питання громадян 

продовжувалися майже 2 години, що є підтвердженням їх 

зацікавленості у проведенні такого виду правопросвітницьких 

заходів. 
 

20 грудня начальник відділу правової інформації та 

консультацій Олена Заболотня на дистанційному пункті у 

відділенні Інгульського району Міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

прийняла 4 особи та довела інформацію щодо домашнього 

насильства. 

  

Величезна увага приділялася інформуванню учасників АТО щодо їх права на безоплатну правову 

допомогу, пільг та компенсацій, особливо у період проведення інформаційної кампанії 

ПраваЗахисників з 8 по 16 жовтня 2018 року. 

 

Так, 12 жовтня начальник Воскресенського бюро 

правової допомоги Анатолій Берсанв в рамках інформаційної 

кампанії ПраваЗахисників прийняв участь у заході - патріотична 

містерія «У всі віки приносять славу козаки та наші українські 

захисники», яка проходила у бібліотеці-філії № 8 Центральної 

міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка.  На 

заході були присутні діти захисників України, матері та дружини 

військовослужбовців та учасник АТО, які були поінформовані 

про їхні права. Серед учасників розповсюджені буклети 

безоплатної правової допомоги, надано консультації. 
 

 12 жовтня начальником Снігурівського бюро правової 

допомоги Володимиром Марковським прийнято участь у 

заходах, присвячених Дню захисника України. Серед учасників 

АТО було розповсюджено буклети безоплатної правової 

допомоги, надано консультації з питань соціального 

забезпечення, земельного та трудового законодавства. Проведено 

зустріч з головою Снігурівської районної громадської організації 

ветеранів учасників АТО, матерів та дружин 

військовослужбовців "Разом ми сила" Коцар Марією Петрівною, 

яку поінформовано щодо роботи та видів діяльності системи 

безоплатної правової допомоги, визначено напрямки подальшої 

співпраці з організацією. 

 

Головним спеціалістом Баштанського бюро правової 

допомоги Олександром Зубковим 16 жовтня 2018 року 

проведено робочу зустріч з головою спілки учасників 

антитерористичної операції Баштанського району Миколою 

Предко. В ході зустрічі розроблені заходи щодо взаємного 

інформування про правові потреби вказаної категорії осіб, шляхи 

їх вирішення та проведення правопросвітницької роботи з 

членами спілки. Голові організації передані тематичні буклети та 

Дорожні карти на допомогу учасникам АТО для використання. 

 
 

https://www.facebook.com/probation.Mykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARDkFOcQz7m2enn-0PQYjIFyHmkpAgHFMSn67JEe34zARU0EHaiTpkICxWfpwR00TFjw29gnf_7CLGDv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDf5kpOmKovZJobdBFGoRK6YhHh0jdqTNCczIZCnIg1f51yFRLDOmQW6wRET83aL0g-VIFhY3jmIE2uxTM7vGMd46_tXpYSSkjrr6B98i_d8gIhH0-IXJDQAis1hmewV_jCkQgLOqYZ1Y6JDDfksSnUEreos65kg6VxHy_NotY7typRjKEWLsnDVx3Ne1HUvkpyWhJY5MLuQLGpFtIVuLRJdOLf663_g2zz2noTJN52_-Nimgh_0MXpcWBTjFVSiutMVafb0CgEDFWfvfQGLENJp1iTNox6y7R2EM84SnA9YA05QL8GR8zsdCot55l8G5_hJ359s5CtLOuPazhAecI
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/?__tn__=K-R&eid=ARD-D1HhZf9ciu-27kcNd3LWXdRbE5GJCJeG_53iYY5li4PxFsSo2jsGOZAPs4bTvTD-foqx_0ZgN7KL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDf5kpOmKovZJobdBFGoRK6YhHh0jdqTNCczIZCnIg1f51yFRLDOmQW6wRET83aL0g-VIFhY3jmIE2uxTM7vGMd46_tXpYSSkjrr6B98i_d8gIhH0-IXJDQAis1hmewV_jCkQgLOqYZ1Y6JDDfksSnUEreos65kg6VxHy_NotY7typRjKEWLsnDVx3Ne1HUvkpyWhJY5MLuQLGpFtIVuLRJdOLf663_g2zz2noTJN52_-Nimgh_0MXpcWBTjFVSiutMVafb0CgEDFWfvfQGLENJp1iTNox6y7R2EM84SnA9YA05QL8GR8zsdCot55l8G5_hJ359s5CtLOuPazhAecI
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010564511081&__tn__=K-R&eid=ARBFbvCqtpNPQZ81grzY3aemZzDToBY175taRN89WAmGH5bg9hWIQuNRbc7u0uQg8bUJnvEp1XtO6pny&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAf_j3uukxEEuNVBzHkql8rwVqvIHLc4ixp9OSWoMpQAW0OR098SRZuKplLFCTg2g9JwN5IWYMf2EPpA0Jtr-Au8gqDsSpFPuJHIL2sgRy2r-SOWxe_Iz_2qhws2CG--90_My21wPOIvb3z8QCAEPqCHUkdfeSR0VFlY-wP-_KwoCPXuTNDtS92816L3kY6QMoS5d6UAWfuWlzzkwN2ItZTAHoa8klyuyknjqwikVtJAf4ViGrpBSm1kbdvyBfrnQYvfqa1tTKABlZurkGD31mg2ps9TmShZiuoLZcJ0binuLd1tCWHs1fUb977m88TQ-cgoHKb805RtnTZ95Mu2QQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5-Xt-MoQHEOF8lv56rVpEKRorYgDoSi8OZEE263OGDV8xrDxchfDIXiD8Fsunxs4zbk_ojaFEd57nCoba9Lr6yuzFyGpYgbzPub20GzJ_3tT7dEg4QzzxXAlj2aMrlvbxvZnTDPlhi9O82UY6kEBN7YHh3tmZpMnrPXXgMQDLkidCEHPh3RI3xNCmTWX4_rcz0Q2rs0XWiOWr9CL7rtmtjM2EwVWHo0DGlutpbDvFuXB-tSKz8rZHUFNcvWQLYg3g-NWryGf3HOEJtXFomxyBGInArBlN1qKdNfvocUgSj49IXPf-cTBhHDJmMRI52iCl4epoM1E9Rae8zt2harw&__tn__=%2ANK-R


Заступником начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Василем Басько проведені лекції учасникам 

АТО з питань соціального забезпечення, земельного і трудового 

законодавства, розповсюджені інформаційні буклети на різну 

правову тематику. 16 жовтня відбулася зустріч із членами 

громадської організації "Березнегуватський районний союз 

ветеранів та учасників АТО", на якій обговорено проблеми з 

дотриманням прав захисників.На веб-сайті Березнегуватської 

райдержадміністрації розміщено інформацію про права 

учасників АТО. 

 

 

31 жовтня для учасників антитерористичної операції у 

Інгульській районній філії Миколаївський міський центр 

зайнятості,  у якому взяли участь 8 безробітних цієї категорії, 

проведено семінар щодо можливості  для учасників АТО 

отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, 

знижки на оплату послуг ЖКГ, поняття домашнього насильства 

та відповідальність за його скоєння. Клієнтам служби зайнятості 

надані контакти центрів правової допомоги, доведено перелік 

документів, які необхідно надати для її отримання. 

 

 

 

Проведення семінарів на різноманітні теми для клієнтів Державної служби зайнятості 

доброю традицією, а співпраця між установами БПД та центрів зайнятості у 2018 році 

трансформувалася із поодиноких заходів у системну та постійну роботу. 

 
15 червня директор Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Олег Антонець на запрошення 

Корабельного центру зайнятості прийняв участь у засідання 

круглого столу за темою: "Ні - зарплатам у конвертах", до 

проведення якого долучилися представники управління 

Держпраці у Миколаївській області, Корабельної 

райдержадміністрації, більше 20 безробітних.  В рамках 

всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" учасники отримали буклети на правову тематику: як 

оформити субсидію, як вирішити спір, що робити, коли 

відбирають майно, вимагають хабара за іспит чи навчання, як 

оформити договір оренди землі. 

 
 

 

5 жовтня спільно з партнерами- працівниками Головного 

управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області 

проведено семінар для клієнтів відділу сприяння зайнятості в 

Інгульському районі Миколаївський міський центр зайнятості. 

Під час зустрічі обговорили питання легальної зайнятості, 

розповіли про наслідки порушення законодавства України про 

працю. Безробітні поінформовані про можливість отримати, за 

необхідності, безоплатну правову допомогу, а також щодо 

проекту Міністерство юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!". 

 
 

У рамках проведення Всеукраїнського тижня права 10 

грудня проведено семінар з клієнтами відділу сприяння 

зайнятості в Корабельному районі Миколаївський міський центр 

зайнятості. Темою розмови були питання гендерної рівності, у 

тому числі реалізація в Україні Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року, Стратегія та План Дій у сфері прав людини, 

прийняті у 2015 році, метою яких є гарантування рівних прав та 

можливостей для жінок та чоловіків в усіх сферах життя, а також 

зміни до законодавства щодо попередження домашнього 

насильства.  

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013251434416&__tn__=K-R&eid=ARAP4RixVC1BEbBfLTDXehJJsp82pa4aGsWeYpzyFb3_gg_giDV_PhNKOrKh078sL9ecxV05MDjeFmIF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5fqWcJbkC-Dw3fF1de3cEvcot0_WyOTPGfbSUtcQRm64SvzDeAok3W0917K6oSEL0hkIkuzj5QAuTVhLKrKu6uM8nko7jWowdTinMzg1UbUHOu6GhYOlzZKY4pM75vmFFUYdzSl9nHD-DmlNKAKBxtAO7NzVu0wbCWh4QNoGSwgJH3jXuFrvtvziYMzuYPAQqsVU05ik6DPYKpshmJ1w8m7XfRbFxMDzEY_PqmYxh0MZ2sG0x7sgb1Ut4MlFEBt3ecTqv-TWjFB6IJo9EC3AQSZ0JuZP9n23KYClKVoDvr8zNmxFCOy4QdwAiaKyjCYxcg0RPPJZbJ_uoGWmkf8Y
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARDn-u0hRN9kUdOwSVM1YSRWmolATxsdmc0kgmLI5KdsC5wijNe2e9KQ4y4kk-vD3byFb2FCAhoI-h0h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDMp_OBylci1srell4qNO0D2hqgZma_sefXc8TEmWV7Xcv6k_fk3K8zDs8NiLxzcmUPIoVP0tZG64mDwmVjGR-B3nGJcyWq9vmgIDgagShra_g-rC8A_jrce78h_DUfl33acDQF0BD1ItgdpqD5sLY6W2gfrxPy3kkdxhVIzFX1_-VbPPlgTz-w3s36BsqbIi10MqrolAbP0shtmZE9NnE9npwrhIsyHHtuP_gjVY8il43gf6tojpgN2ZLUMFmzUthbFVVG9W-pITHLl08ymyqkdtTTXLqBwWAiDgMQXOpHMpkZPlX81MqV_-SqE2xCyqPhXMNZ0sWGpbcRCz2BEc
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARDn-u0hRN9kUdOwSVM1YSRWmolATxsdmc0kgmLI5KdsC5wijNe2e9KQ4y4kk-vD3byFb2FCAhoI-h0h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDMp_OBylci1srell4qNO0D2hqgZma_sefXc8TEmWV7Xcv6k_fk3K8zDs8NiLxzcmUPIoVP0tZG64mDwmVjGR-B3nGJcyWq9vmgIDgagShra_g-rC8A_jrce78h_DUfl33acDQF0BD1ItgdpqD5sLY6W2gfrxPy3kkdxhVIzFX1_-VbPPlgTz-w3s36BsqbIi10MqrolAbP0shtmZE9NnE9npwrhIsyHHtuP_gjVY8il43gf6tojpgN2ZLUMFmzUthbFVVG9W-pITHLl08ymyqkdtTTXLqBwWAiDgMQXOpHMpkZPlX81MqV_-SqE2xCyqPhXMNZ0sWGpbcRCz2BEc
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARB5BdWd8mZ8-5DUL1OH0NeWcgDmvRKyQya1dbC2FJ2yoQF5MjqEle5W3MnK2mZrBB1A-qDi9_w-hXRC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBccFECnNZ4nkLHYdHfZZy2vWQebTsRXVhJBKTGHz93YEL5GSNYrfM3q98v8ARQlRNBNpJWdC0nTeuxNvIuW1QNRqQ3nS-tIvQNU1gK77J8iO-P7_p4dajUH1E_Ms5lZz6Vm-lUwqKlcky0F2jg7zs3Id11cbxSzGFc_fxB4kZq7jtR3IajQq36c_oz7_Utf9zKxp9RJuBOd8-od2IxvOqDJ96WJQ__2sF59MLdLTwg3CKQkcivaallU9rDEaVlQShXZWKsd1IWZuXPGjJcCjei1Q83yOidAg3FT7zr70C9-wmypi8q3l93wLcmaMprt_SAdgFFd0PVB6XyUO4JNTs
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-472161436506390/?__tn__=K-R&eid=ARB5BdWd8mZ8-5DUL1OH0NeWcgDmvRKyQya1dbC2FJ2yoQF5MjqEle5W3MnK2mZrBB1A-qDi9_w-hXRC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBccFECnNZ4nkLHYdHfZZy2vWQebTsRXVhJBKTGHz93YEL5GSNYrfM3q98v8ARQlRNBNpJWdC0nTeuxNvIuW1QNRqQ3nS-tIvQNU1gK77J8iO-P7_p4dajUH1E_Ms5lZz6Vm-lUwqKlcky0F2jg7zs3Id11cbxSzGFc_fxB4kZq7jtR3IajQq36c_oz7_Utf9zKxp9RJuBOd8-od2IxvOqDJ96WJQ__2sF59MLdLTwg3CKQkcivaallU9rDEaVlQShXZWKsd1IWZuXPGjJcCjei1Q83yOidAg3FT7zr70C9-wmypi8q3l93wLcmaMprt_SAdgFFd0PVB6XyUO4JNTs
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARBcHUfRpF5weEElI1zk4xG_lKpgYQ9uPJMzwlPas0bsA1OsgswowvcJG8cAUPB5-zlZ0hdMpYKounWb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBccFECnNZ4nkLHYdHfZZy2vWQebTsRXVhJBKTGHz93YEL5GSNYrfM3q98v8ARQlRNBNpJWdC0nTeuxNvIuW1QNRqQ3nS-tIvQNU1gK77J8iO-P7_p4dajUH1E_Ms5lZz6Vm-lUwqKlcky0F2jg7zs3Id11cbxSzGFc_fxB4kZq7jtR3IajQq36c_oz7_Utf9zKxp9RJuBOd8-od2IxvOqDJ96WJQ__2sF59MLdLTwg3CKQkcivaallU9rDEaVlQShXZWKsd1IWZuXPGjJcCjei1Q83yOidAg3FT7zr70C9-wmypi8q3l93wLcmaMprt_SAdgFFd0PVB6XyUO4JNTs
https://www.facebook.com/minjust.official/?__tn__=K-R&eid=ARA-S5HCD90nPB84rmjg87FJlEHD_wRlB7AlIF0ed9APwnJPjl_mQixz4JUkNrpUWBYkZbfx57Kaux5Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBccFECnNZ4nkLHYdHfZZy2vWQebTsRXVhJBKTGHz93YEL5GSNYrfM3q98v8ARQlRNBNpJWdC0nTeuxNvIuW1QNRqQ3nS-tIvQNU1gK77J8iO-P7_p4dajUH1E_Ms5lZz6Vm-lUwqKlcky0F2jg7zs3Id11cbxSzGFc_fxB4kZq7jtR3IajQq36c_oz7_Utf9zKxp9RJuBOd8-od2IxvOqDJ96WJQ__2sF59MLdLTwg3CKQkcivaallU9rDEaVlQShXZWKsd1IWZuXPGjJcCjei1Q83yOidAg3FT7zr70C9-wmypi8q3l93wLcmaMprt_SAdgFFd0PVB6XyUO4JNTs
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARATCT56mlSUz9g7A35fGmJlaP9jkYfJp4r7Mi4RBg9QeaSHOKH_8KhJzUNawF_rvWalDZyxNX01jvT2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJn1-zFQLY-mH0vBvNyYye7A4ilVtM-uaC2IDkZ8ZwF-sHvcaMiamtdgUww2AFi8ImxCernYWTGU_zIm3MrKnxM49VyV9-aEqHjRoYcSnLYvFDpdJxh1dP4f0FthsSMlQrAUi4iOpM7BktonAUu9xXbVBWaZMFNOq79bjcrFXc-nktwa1vh6cz8bRv-OAgf4_Pf6FQqA4PhDpq7z0qhm2SCJYYTQOAw92UVjFQDwNrQNWzyvGbfEoL3sfo0VyBXJugeNAEmh4YBqoSJ0cCQ4fyhnxZUdrrzXAigUcCA5CVG28hJfgCcnAtj6D1zNrttIiC-hbE3N2rYvpGdhBT4fY
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARATCT56mlSUz9g7A35fGmJlaP9jkYfJp4r7Mi4RBg9QeaSHOKH_8KhJzUNawF_rvWalDZyxNX01jvT2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJn1-zFQLY-mH0vBvNyYye7A4ilVtM-uaC2IDkZ8ZwF-sHvcaMiamtdgUww2AFi8ImxCernYWTGU_zIm3MrKnxM49VyV9-aEqHjRoYcSnLYvFDpdJxh1dP4f0FthsSMlQrAUi4iOpM7BktonAUu9xXbVBWaZMFNOq79bjcrFXc-nktwa1vh6cz8bRv-OAgf4_Pf6FQqA4PhDpq7z0qhm2SCJYYTQOAw92UVjFQDwNrQNWzyvGbfEoL3sfo0VyBXJugeNAEmh4YBqoSJ0cCQ4fyhnxZUdrrzXAigUcCA5CVG28hJfgCcnAtj6D1zNrttIiC-hbE3N2rYvpGdhBT4fY


21 грудня на базі Корабельної філії служби зайнятості 

відбувся семінар на тему запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, у якому 

прийняли участь 15 безробітних, а також представники 

Управління Держпраці у Миколаївській області, громадської 

організації «Україна без тортур» та Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД. Клієнтам служби зайнятості 

роз'яснено порядок та підстави отримання первинної та 

вторинної правової допомоги, можливість отримати ґрунтовну 

консультацію з питань трудового законодавства та попередження 

торгівлі людьми. повідомив про контакти установ БПД. 

 

 

 

Приділялася увага підвищенню кваліфікаційного рівня фахівців БПД. 

 
23 червня, під час внутрішнього навчання, начальник 

відділу правової інформації та консультацій Олена Заболотня і 

начальник відділу юридичного забезпечення діяльності Наталія 

Горова розповіли про отримані рекомендації щодо реалізації 

права громадян на публічну інформацію на тренінгу «Виконання 

розпорядниками вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації».  

23 жовтня проведене навчання щодо ознайомлення з 

розробленими Національним агентством з питань запобігання 

корупції - НАЗК рекомендаціями суб'єктам декларування до 

чергового етапу електронного декларування в Україні, який 

розпочнеться 01.01.2019.  
 

09 листопада фахівці Другого миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прийняли участь у Вісімнадцятому Всеукраїнському диктанті 

національної єдності.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1634052233509878/?__tn__=K-R&eid=ARD4jOh-MS34LqJ2ucos3nxReN4zNXnSc-bHHuSMbi5qS3I7b4lfh58Bkf2PQlQ6Gvwi2IqMAsUZ6Mbq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7LNIs6jgdQ0IDFQqOFt5JJrxKtKToWHCheoi2rDHh0tql64j7GsXuYbszTsuJnKpn8K6mTeJ9Au-x1al8PGoMfEmgU8BVnbwKaCggyCIIqHk9eqUehTYYHG8SJE1kG5eBXH2d_ZxZ5NsekAfvL6aZGcaU7-yl-4qCNUL-gDDbEpFT6Rv-Su898VXWE_LeJkm6JFbePW9UqX_2yS5hcGInOER9L5f66zVXHPiS6BjKzGVrVJp96TBAOn6mCPUxmpqO97EwgCoX-KN_DpjssBQxHBivn43iSVyeVtYmqz7WW2sYQW3r8Q51TiD16_fjyon_yIF2CbC6af5mHzMhT54
https://www.facebook.com/UkrainenoTorture/?__tn__=K-R&eid=ARCed5q5viiSghN4pI0fhp0g-XIz_fVhcZUyf4Pn-YN0rwL_-o6aTBCaJs62soOnNvJP_-cW56ROfMjq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7LNIs6jgdQ0IDFQqOFt5JJrxKtKToWHCheoi2rDHh0tql64j7GsXuYbszTsuJnKpn8K6mTeJ9Au-x1al8PGoMfEmgU8BVnbwKaCggyCIIqHk9eqUehTYYHG8SJE1kG5eBXH2d_ZxZ5NsekAfvL6aZGcaU7-yl-4qCNUL-gDDbEpFT6Rv-Su898VXWE_LeJkm6JFbePW9UqX_2yS5hcGInOER9L5f66zVXHPiS6BjKzGVrVJp96TBAOn6mCPUxmpqO97EwgCoX-KN_DpjssBQxHBivn43iSVyeVtYmqz7WW2sYQW3r8Q51TiD16_fjyon_yIF2CbC6af5mHzMhT54
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARAsXeAhnPd2Jm_hdw5L7jHnsT1iBNGCBSslDVldM0WeqhDBarUh8FizalSGkxc--xyJQpdUtG2j7nUX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7LNIs6jgdQ0IDFQqOFt5JJrxKtKToWHCheoi2rDHh0tql64j7GsXuYbszTsuJnKpn8K6mTeJ9Au-x1al8PGoMfEmgU8BVnbwKaCggyCIIqHk9eqUehTYYHG8SJE1kG5eBXH2d_ZxZ5NsekAfvL6aZGcaU7-yl-4qCNUL-gDDbEpFT6Rv-Su898VXWE_LeJkm6JFbePW9UqX_2yS5hcGInOER9L5f66zVXHPiS6BjKzGVrVJp96TBAOn6mCPUxmpqO97EwgCoX-KN_DpjssBQxHBivn43iSVyeVtYmqz7WW2sYQW3r8Q51TiD16_fjyon_yIF2CbC6af5mHzMhT54
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARAsXeAhnPd2Jm_hdw5L7jHnsT1iBNGCBSslDVldM0WeqhDBarUh8FizalSGkxc--xyJQpdUtG2j7nUX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7LNIs6jgdQ0IDFQqOFt5JJrxKtKToWHCheoi2rDHh0tql64j7GsXuYbszTsuJnKpn8K6mTeJ9Au-x1al8PGoMfEmgU8BVnbwKaCggyCIIqHk9eqUehTYYHG8SJE1kG5eBXH2d_ZxZ5NsekAfvL6aZGcaU7-yl-4qCNUL-gDDbEpFT6Rv-Su898VXWE_LeJkm6JFbePW9UqX_2yS5hcGInOER9L5f66zVXHPiS6BjKzGVrVJp96TBAOn6mCPUxmpqO97EwgCoX-KN_DpjssBQxHBivn43iSVyeVtYmqz7WW2sYQW3r8Q51TiD16_fjyon_yIF2CbC6af5mHzMhT54
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?source=feed_text


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

За період з 02 січня по 29 грудня 2018 року місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,  

- зареєстровано 8118 звернень клієнтів,  

- 7015 особам надано правову консультацію,  

- 1071 з них написали письмову заяву про надання БВПД,  

- 32 клієнти направлено до інших провайдерів надання БПД. 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 996 рішень 

про надання БВПД та надано 721 доручення адвокатам та 357 наказів про уповноваження 

працівників центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

По 38 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих  

та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлен

ь до інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

2301 1641 628 32 

2 Відділ “Баштанське бюро 

правової допомоги” 

626 554 72 0 

3 Відділ “Березнегуватське 

бюро правової допомоги” 

977 937 40 0 

4 Відділ “Воскресенське 

бюро правової допомоги” 

684 638 46 0 

5 Відділ “Казанківське 

бюро правової допомоги” 

1346 1206 140 0 

6 Відділ “Новобузьке бюро 

правової допомоги” 

1380 1291 89 0 

7 Відділ “Снігурівське 

бюро правової допомоги” 

804 748 56 0 

8 Разом по МЦ 8118 7015 1071 32 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

сімейного права 1368 (17%),  

іншого цивільного права - 1153 (14%),  

соціального забезпечення - 919 (11%),  

спадкового права - 904 (11%),  

житлового права - 824 (10%),  

з інших питань - 656 (8%),   

земельного права - 663 (8%),  

договірного права - 538 (7%), 

з питань виконання судових рішень - 398 (5%),  

трудового права - 353 (4%),  

адміністративного права - 225 (3%),  

з неправових питань - 45 (1%),  

медичного права - 72 (1%).  



 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів за статтю: 
Жінки -   3251 (63%) 

Чоловіки  - 1893 (37%) 

37%

63%
чоловіки 

жінки

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл за віком:  
найбільше клієнтів від 35 до 60 років – 2527 (49%),  

від 18 років до 35 років – 1200 (23%),  

старше 60 років – 1387 (27  %),   

до 18 років – 30 (1%). 

1%

23%

49%

27%

до 18 років

від 18 до 35 років

від 35 до 60 років

понад 60 років

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

рішень було прийнято по: 

 

- малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) 654 (66 %),  

- інвалідам 174 (17,4 %),   

- ветеранам війни 115 (11,5 %),  

- діти, позбавлені батьківського піклування  1 (0,1 %),  

- діти — сироти 4  (0,4%),  

- особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 

2 (0,2%),  

- діти, які не належать до жодної категорії 7 (0,7%), 

- внутрішньо переміщені особи – 26(2,6%),  

- особи постраждалі від домашнього насилля 9 (0,9 %),  

- особи які мають статус свідків/потерпілих у кримінальному проваджені 3 (0,3 %). 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за період з 

02.01.2018 по 29.12.2018 року було: 

 

 здійснено 156 виїзди мобільних пунктів безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

1151 осіб, в тому числі 729 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів  доступу до БПД та 422 особи - до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 опрацьовано 1716 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 620 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 214 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 249 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту; 

 24 особам, позбавленим можливості пересування, надано адресну правову допомогу. 

 

 

 



Таблиця 2. Інформація щодо окремих  

показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

 

 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведен

их право-

просвітн

ицьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон-

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа-

ційних 

матеріалів, 

розміщу-

них у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
156/729 44/422 26 620 2149 214 

2 Другий МЦ 60/412 8/127 14 133 103 95 

3 Відділ “Баштанське 

бюро ” 
10/35 4/25 2 35 9 6 

4 Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

12/30 4/64 2 115 57 29 

5 Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

16/57 5/48 2 77 21 28 

6 Відділ 

“Казанківське бюро 

правової допомоги” 

15/53 12/62 2 97 26 14 

7 Відділ “Новобузьке 

бюро правової 

допомоги 

14/21 5/58 2 91 31 28 

8 Відділ 

“Снігурівське бюро 

правової допомоги” 

29/121 6/38 2 72 2 14 

 

 
 
 
 

 


