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ЗМІСТ 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України 

- Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом 

з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення 

та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

- Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у цивільних 

та адміністративних справах, посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад,  продовжується утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 

зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи. 

Розуміючи проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян до правової 

допомоги, у 2018 році Першим МЦ з надання БВПД здійснено ряд заходів щодо посилення їх 

правової спроможності та доступності правової допомоги.  

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

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

Урядом України  

 Перший миколаївській місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі 

– Центр) налічує в своєму штаті 18 працівників, з яких 11 – працює безпосередньо в головному 

офісі Центру, та 7 осіб – працюють у бюро правової допомоги Центру (по 2 особи у 

Березанському, Новоодеському та Очаківському БПД та 1 особа – у Ольшанському бюро). 

Перший Центр охоплює 6 районів обслуговування: 

 

Заводський та Центральний 
райони м. Миколаєва 

245 381 тис. осіб 

Березанський р-н 22 тис. осіб 
Новоодеський р-н 30 тис. осіб 
Миколаївський р-н 30 тис. осіб 
Очаківський р-н 24 тис. осіб 
Всього: 352 019 тис. осіб 

 

Протягом 2018 року з метою визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення та з метою 

надання правових консультацій щодо вирішення у правовий спосіб проблем територіальних 

громад, працівниками Першого миколаївського місцевого центру проводився моніторинг 

актуальних проблем в територіальних громадах Березанського, Новоодеського, Миколаївського та 

Очаківського районах у Миколаївській області, та Центральному та Заводському районах м. 

Миколаєва.  

За результатами моніторингу сформовано карту потреб громад.  Також однім із ключових 

моментов є підвищення юридичної грамотності українців та формування нової правової культури 

в суспільстві у ході реалізації масштабного проекту «Я маю право!», до реалізації якого активно 

долучилися і працівники Центру. 

З метою посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 

постійно  проводяться тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру, під 

час яких громадяни не лише інформуються про їхні права, а й навчаються, як ці права захищати. 

На всіх заходах розповсюджуються друковані матеріали, роз’яснюється процедура отримання як 

первинної, так и вторинної правової допомоги. 

Так, протягом 2018 р. працівниками Першого миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було  проведено 678 правопросвітницьких заходів. Деякі 

з них: 
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26 січня 2018 року затверджено "План проведення спільних просвітницьких заходів 

Першого миколаївського місцевого центру та сектору ювенальної пробації м. Миколаєва 

Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції на 2018 рік". 

Планом передбачено проведення: циклу 

лекційних занять з правової тематики для осіб, 

засуджених до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі та засуджених, які 

звільняються з місць позбавлення волі протягом 

2018 року; забезпечення роботи мобільного 

пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі сектору ювенальної пробації м. 

Миколаєва Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції тощо. 

23 березня 2018 року, в рамках проекту "Школа права" для неповнолітніх осіб, які 

перебувають у Миколаївському слідчому ізоляторі, заступник директора центру, разом із 

начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 

надавачів Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області провели лекцію "Статус 

потерпілого у кримінальному процесі. Визнання особи потерпілою, її права і обов’язки. " 

Наприкінці лекціі ще раз було наголошено про види правових послуг, які надають Регіональний 

та місцевий центри, поняття первинної та вторинної правової допомоги. 

10 квітня 2018 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вікторію Царьовою провели правове навчання 

для осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі та засуджених, які 

звільняються з місць позбавлення волі, які перебувають на обліку в секторі ювенальної пробації м. 

Миколаєва Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції на тему: "Оскарження дій/бездіяльності рішень слідчого, 

прокурора і слідчого судді». 

18 травня 2018 року, на базі міської бібліотеки відділу культури Очаківської міської ради 

відбувся тренінг «Lend_speaking» для сільських голів, старост сіл об’єднаних територіальних 

громад із земельного законодавства на тему: 

«Проблемні питання застосування 

земельного законодавства в Україні». У 

даному заході взяли участь: Макарчук Ірина 

– староста с. Благодатне, Чорноморська ОТГ, 

Покателюк Світлана – спеціаліст з питань 

землеупорядкування, Чорноморська 

сільська рада, Шустова Лариса – с. Рівне, 

спеціаліст з питань землеупорядкування, 

Чорноморська ОТГ, Мусиченко Галина – 

спеціаліст з питань землеупорядкування, с. 

Камянка, Прокудіна Любов – спеціаліст 

господарсько-земельного відділу, 

Куцурубська сільська рада, Богданова 

Лариса Валеріївна - спеціаліст господарсько-земельного відділу, Куцурубська ОТГ, Ільїна Марія 

Мирославівна - спеціаліст господарсько-земельного відділу, Куцурубська ОТГ, Камалєтдінова 

Ольга – начальник відділу правової роботи та роботи зі зверненнями громадян Очаківської РДА. 

На «Lend_speaking» розглядались актуальні питання земельної реформи: Зміни у земельному 

законодавстві 2018 рік. Земельна реформа: компетенція органів місцевого самоврядування з 
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питань користування та розпорядження земельними ділянками у зв’язку з децентралізацією; 

повноваження сільських голів, старост сіл об’єднаних територіальних громад у сфері земельних 

відносин. Окремі питання реалізації права власності на земельні ділянки: проблемні питання 

реєстрації прав на земельну ділянку; деякі аспекти набуття права власності на безхазяйні земельні 

ділянки; надання земельних ділянок учасникам АТО. Договір оренди земельної ділянки: порядок 

укладення договору, істотні умови; порядок розірвання договору, дострокове припинення 

договору; пролонгація договору. Практика вирішення спірних питань у сфері земельного 

законодавства: досудовий порядок; судовий порядок: підсудність земельних спорів; визначення 

меж земельних ділянок; зміна цільового призначення земельних ділянок; самовільне заняття 

земельних ділянок. 

1 червня 2018 року, з нагоди святкування Дня захисту прав дітей, Перший миколаївський 

місцевий центр з надання БВПД спільно із студентами юридичної клініки «Ex aequo et bono» 

Національного університету короблебудування ім. Адм. Макарова провели святкові заходи для 

дітлахів та відвідувачів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка». Дітлахів 

дошкільного та молодшого шкільного віку ознайомлено з основними правами дитини, 

закріпленими в Конвенції ООН про права дитини. Діти, які відвідали «Дитяче містечко «Казка» 

мали можливість взяти участь у конкурсі малюнків на асфальті «Україна майбутнього. Права 

дітей» та отримати за їх виконання подаринки та грамоти. Також більш дорослі дітлахи прийняли 

участь у правовову квесті, під час якого виконували завдання, розв'язували правові красворди та 

ребуси. Кожна команда отримала приємні подарунки та сертифікати про участь у правовому квесті.  

06 липня директор центру Олег Матвиенко та заступник директора Ольга Василенко 

взяли участь у круглому столі «Законодавчі реалії у сфері управління багатоквартирними 

будинками», організованому департаментом ЖКГ 

Миколаївської міської ради. У заході взяли участь 

перший заступник директора департаменту ЖКГ 

ММР-начальник управління житлового 

господарства Кузнєцов Віталій, координатор 

житлово-комунальних програм громадянської 

мережі «ОПОРА» Бойко Тетяна, голова правління 

асоціації об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків м. Миколаєва 

Ніколайчук Володимир, член правління асоціації - 

Антоненко Михайло, громадська спілка 

«Об’єднання ЖБК, ОСББ «Вікторія» - Шанц 

Людмила, представники ОСББ та ін. Захід відбувся 

у активному та конструктивному діалозі, під час якого були розглянуті питання щодо змін у 

законодавстві у сфері управління багатоквартирними будинками, відносини власності у 

багатоквартирному будинку, витрати на управління та багато інших. Олег Матвієнко розповів про 

систему безоплатної правової допомоги, презентував присутнім правові послуги, які надають в 

центрі та розповів про категорії клієнтів, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

06 вересня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у виїзному засідані 

спостережної комісії при Миколаївській райдержадміністрації до Ольшанської виправної колонії 

№53. Метою виїзного засідання було вивчення стану медичного обслуговування засуджених та 

забезпечення доступу засуджених осіб до безоплатної правової допомоги. Також засудженим було 

роз'яснено про порядок отримання безоплатної правової допомоги, порядок виплати допомоги по 

безробіттю, порядок розгляду звернень спостережною комісією, порядок звернення до управління 

соціальних виплат та компенсацій тощо. 
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На Миколаївщині створено обласну робочу групу в сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, мета якої підготовка низки розпорядчих документів для реалізації Закону 

України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству».  Про це 03 жовтня 

2018 року говорили під час засідання 

координаційної ради з питань сім’ї і жінок, 

серед учасників якої була заступник директора 

Центру Ольга Василенко.  

На Миколаївщині розпочали роботу 

мобільні бригади соціально-психологічної 

допомоги, які виявлятимуть і допомагатимуть 

постраждалим від гендерно-зумовленого та 

домашнього насильства. Наразі в області 

функціонує 3 мобільні бригади. Одна – діятиме 

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

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

Арбузинський райони. 

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

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

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

ознайомлено працівників пробації з порядком отримання безоплатної правової допомоги, 

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

знаходження та контактною інформацією центрів БПД та обговорено питання проведення 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості засуджених осіб 

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

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

доступу до БПД в приміщеннях підрозділів пробації. 

10 жовтня 2018 року у приміщенні міської бібліотеки відділу культури Очаківської 

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

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

участю: директора РЦ у Миколаївській 

області Наталії Гнатуші, директора центру – 

Олега Матвієнко, директора Другого 

миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД – Олега Антонця, начальника відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Валерії 

Кутюхіної, голови громадської організації 

«Очаків за справедливість» Олександра 

Іваницького, голови громадської організації 

«Схід. Інтеграція» Світлани Пономарьової, 

заступника директора – начальника відділу 

організації працевлаштування населення 

Очаківської міськрайонної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

Людмили Шарченко, начальника Очаківського міськрайонного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» Миколаївської області Пробація України - Миколаївська область майора 

внутрішньої служби Валерія Ткаченко, фахівця Очаківського міськрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» Миколаївської області Олени Климчук, директора 

територіального центру з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) м. Очаків Віти 

Аврамішиної, директора громадської організації «Фонд розвитку м. Миколаєва» Михайла 
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Золотухіна, представників Чорноморської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Очаківського району Миколаївської області. 

18 жовтня 2018 року працівники центру прийняли участь у інформаційній вуличній акції 

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

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

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

звернення до центрів та відділів бюро правової допомоги для захисту своїх прав тощо. Також 

поширювались інформаційні буклети "Захищай свої права!", з контактною інформацією та 

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

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

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

Університеті третього віку Територіального центру соціального обслуговування (надання 

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

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

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

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

Правопросвітницькі лекції працівники Центру в Університеті третього віку 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заводського та 

Центрального району читають згідно затверджених графіків двічі на місяць. 

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

надання безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова для працівників 

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

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

порядок його застосування". 

15 листопада 2018 року працівники центру прийняли участь у засідання обласної 

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

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

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

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

складу входять представники структурних підрозділів Миколаївської облдержадміністрації, 

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

навчальних закладів та громадських об’єднань. 

Заходи відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

 

10 січня 2018 року проведено практичне заняття для слухачів 

Університету третього віку на тему: «Основи спадкового права», яке 

відбулось у відділенні соціально-медичних послуг Територіального 

центру соціального обслуговування населення Березанського району.  

Таке заняття було спрямоване на закріплення отриманого 

інформаційного матеріалу шляхом розгляду реальних життєвих ситуацій 

на практиці. 

26 лютого 2018 року про права людини та, зокрема, про права 

дітей, говорилося на відкритому уроці для учнів 9-11 класів в 

Березанської ЗОШ I-III ступенів. На відкритий урок 

було запрошено начальника Березанського бюро правової 

допомоги. Головною темою уроку стало обговорення прав дитини, 

можливості їх реалізації та належного захисту боку держави та 

громадськості.  Школярів ознайомлено з видами юридичної відповідальності, адміністративних 

стягненнях та заходах впливу, які застосовують до неповнолітніх, що здійснили проступок, 

обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.  



 

Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД  2018 р. 

18 квітня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила 

Бенедюк, провела практичне заняття для слухачів Університету третього віку на тему : «Основи 

соціального захисту». Заняття відбулось у відділенні соціально-медичних послуг Територіального 

центру соціального обслуговування населення Березанського району. Разом із студентами було 

складено заяви про перерахунок пенсії до УПФ України та отримання земельної ділянки для 

учасника бойових дій. Також, щоб закріпити пройдений лекційний матеріал на теми : «Соціальний 

захист пенсіонерів», «Соціальний захист учасників бойових дій», «Соціальний захист матерів-

одиначок», було проведене тестування. 

16 травня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила 

Бенедюк разом з начальником Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській 

області Катериною Курило та начальником Березанського районного відділу ДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області Михайлом Грубим провели інформаційний урок для учнів 6-11 класів 

Новофедорівської школи Березанського району, метою якого було розповісти дітям про права та 

обов’язки людини та про способи їх реалізації і захисту прав. В дискусійній формі разом з 

школярами був виконаний міні-проект : була створена власна «Новофедорівська» країна прав, в 

якій основним Законом слугувала Правова формула: «Право - обов'язок -відповідальність». 

21 червня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила 

Бенедюк взяла участь в координаційно-методичній раді з питань захисту прав жінок та дітей, що 

проводився в Березанській районній державній адміністрації. Засідання відбувалось за участю 

заступника голови райдержадміністрації із соціальних та гуманітарних питань Шипової Л.Л., 

начальника відділу УСЗН Березанської РДА Гринчук Т. О., в.о. начальника Відділу освіти 

Березанської РДА Калюжної О.М., начальника служби у справах дітей Березанської РДА 

Заблоцької В.В., т. в. о. директора Березанського районного центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Ковєнєвої О. В., головного лікаря Березанської центральної районної лікарні 

Гайдаржи В.С. та начальника Березанського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області 

Курило К.А. Одним з питань засідання координаційної ради було створення робочої групи з 

представників присутніх служб району, для проведення правороз'яснювальної роботи в 

навчальних закладах Березанщини в рамках загальнонаціонального проекту "Я маю право", 

зокрема, щодо реєстрації народження, в тому числі 

і з пропуском строку, захисту прав осіб ромської 

національності, захисту прав дітей сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, тощо. 

07 серпня для працівників 

Територіального центру соціального 

обслуговування населення Березанської 

райдержадміністрації прочитано лекцію на тему: 

«Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів».  

02 жовтня 2018 року начальник відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» Людмила 

Бенедюк, в рамках всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провела правове навчання для 

працівників Територіального центру соціального обслуговування населення Березанської 

райдержадміністрації на тему: «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника». 

Розповідаючи про порядок оскарження до суду рішення роботодавця про звільнення, було 

звернуто увагу присутніх:на відшкодуванні середнього заробітку за час вимушеного прогулу;на 

відшкодуванні моральної шкоди;на принципи виконання рішення суду про поновлення на роботі 

і відповідальність за його невиконання. 

05 вересня, у складі робочої групи для проведення правороз'яснювальної роботи в 

навчальних закладах відвідали Березанську загальноосвітню школу I-III ступенів з метою 

проведення правороз'яснювальної роботи щодо забезпечення прав в українському суспільстві усіх 

громадян, у тому числі ромської національної меншини, необхідності їх документування та 
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отримання свідоцтв про народження, а  також провели відкритий урок для учнів 2-го класу, 

присвячений правам дітей. 

Фахівці бюро правової допомоги для слухачів Університету третього віку також 

приділяють чимало уваги. Так, 3 жовтня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмила Бенедюк провела першу лекцію в новому навчальному році для 

слухачів Університету третього віку на тему: «Система правової допомоги в Україні», яка 

відбулась у Березанській центральній районній бібліотеці. Відповідно до частини 1 статті 59 

Конституції України, кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, 

ця допомога надається безоплатно. На виконання цього положення Конституції України, 

міжнародно-правових зобов’язань, які взяла на себе Україна при ратифікації Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року , і рекомендацій Ради Європи, 2 червня 2011 

року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про безоплатну правову допомогу», який 

набув чинності 9 липня 2011 року. Метою цього 

Закону є, зокрема, визначення змісту права на 

безоплатну правову допомогу, порядок 

реалізації цього права, підстави та порядок 

надання БПД, державні гарантії, що стосуються 

БПД, тощо. 

11 жовтня 2018 року у відділі 

«Березанське бюро правової допомоги» 

відбулась робоча зустріч між начальником 

відділу Людмилою Бенедюк та соціальним 

працівником Коблівської сільської ради 

Коблівської ОТГ Березанського району 

Миколаївської області Оленою Плігіною з 

питань надання соціальних послуг у вигляді безоплатної правової допомоги незахищеним 

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

шляхи розповсюдження інформації про надання безоплатної правової допомоги серед місцевих 

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

домашнього насильства, до Мобільної бригади соціально - психологічної допомоги та 

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

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

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

Березанського бюро правової допомоги Бенедюк Людмили Олександрівни, начальника 

Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Курило Катерини 

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

молоді Ковєнєвої Олени Володимирівни, психолога Степанової Катерини Володимирівни, 

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

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

допомоги» Новиченко-Дель Олени Олексіївни. 

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

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

Коблевській сільській раді Коблевської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

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

шляхи подальшої співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям громади, 

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

26 грудня 2018 року на базі Березанської районної філії Миколаївського обласного 

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

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

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

учасники ознайомились з головними правилами поведінки під час співбесіди, головними 
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прийомами самореклами, розглянули найпоширеніший набір фраз, що часто використовуються в 

співбесіді та підготувались давати на них правильні відповіді. 

Заходи відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» 

16 лютого 2018 року начальником відділу Новоодеське бюро 

правової допомоги проведено роботу зустріч з працівниками РКП 

Новоодеське районне бюро технічної інвентаризації.  Під час 

проведення зустрічі установи домовились об'єднати зусилля для 

забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а 

також інформувати мешканців сільської місцевості, які звертаються до 

бюро технічної інвентаризації про місцезнаходження та контактну 

інформацію про Бюро правової допомоги. 

28 березня 2018 року юристи Новоодеського бюро, разом із 

інспектором з ювенальної превенції Новоодеського відділення поліції 

ГУНП в Миколаївській 

області провели 

лекцію для учнів 8-9-х 

класів Новоодеської 

гуманітарної гімназії на тему: "Кримінальна та 

адміністративна відповідальність неповнолітніх". 

Юним слухачам доведено норми законодавства, 

які передбачають відповідальність неповнолітніх 

за: куріння (в тому числі електронних сигарет), 

вживання алкогольних напоїв, порушення 

дисципліни у закладі чи на його території, 

бродяжництво, перебування у закладах 

харчування після 22:00 та інше. 

16 травня 2018 року начальником відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» 

Андрій Скляров та головним спеціалістом Дмитром Молчановим проведено навчальний урок для 

учнів 8-х та 9-х класів Новоодеської ЗОШ № 2.  Серед учнів 7 класу було проведено конкурс – 

створити власну країну, з Конституцією, яка налічує до 10 прав та свобод. Виразити своє бачення 

країни необхідно на малюнках, поділившись на 3 команди. З капітана презентували власне бачення 

країни з переліком прав та свобод, якими вони наділяють своїх громадян. Школярі визначали 

самостійно роботи, які їм сподобались не таємним голосуванням, шляхом підняття руки. 

Переможця з країни «Наруто», столицею 

«Коноха», відзначили подарунками. На 

старшокласників чекав тест на перевірку знань 

– «Основи контакту з поліцією». Невеликий 

приз для переможця – блокнот. Середній 

результат 11 балів з 20 – дуже хороший 

показник. Переможець набрав цілих – 17 балів. 

Також для учнів старших класів проведено 

роз'яснення щодо майнової дикримінації та 

дикримінацією за статтю. 

06 червня 2018 року начальником 

відділу "Новоодеське бюро правової допомоги" 

Андрієм Скляровим разом з начальником 

кримінально-виконавчої інспекції 

Новоодеського району проведено бесіду-консультування із неповнолітнього засудженого, з метою 

профілактики злочинності серед неповнолітніх. 

05 жовтня 2018 року Начальником відділу «Новоодеського бюро правової допомоги» 

Скляровим Андрієм та головним спеціалістом Дмитром Молчановим проведено спільну службову 
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зустріч з начальником Мусійчук Тетяною та працівниками Новоодеського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області, з метою інформування працівників 

Пробації та . узгодження графіку прийому громадян та дії дистанційного пункту доступу до 

безоплатної допомоги у приміщенні уповноваженого органу з питань пробації. 

26 жовтня 2018 року начальник Новоодеського бюро правової допомоги Андрій Скляров 

та головний спеціаліст Бюро Дмитро Молчанов провели інформаційну компанію для працівників 

та відвідувачів Димівської,Дільничної та Бузької сільських рад Новоодеського району 

Миколаївської області. В приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали: «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник», «Договір оренди землі», «Умови передачі 

земельних ділянок орендатором в суборенду», «Порядок розірвання договору оренди землі», 

«Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів», бюлетні Міністерства 

юстиції та брошури Всеукраїнського проекту «Я маю право», тощо. Працівникам сільради надано 

методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги 

органами місцевого самоврядування мешканцям громади та затвердження програми з надання 

безоплатної правової допомоги. 

09 листопада 2018 року на базі Новоодеського бюро правової допомоги проведено робоча 

зустріч з Регіональним представником Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській 

області Перебийніс Світланою та за участі начальника Новоодеського відділу ДРАЦС ГТУЮ в 

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

Миколаївській області Звєрякова Миколи Миколайовича. У ході робочої зустрічі обговорювалось 

питання можливої взаємодії структур, Світлана роз'яснили повноваження представника, заходи, 

які здійснює установа у межах компетенції, порядок розгляду звернень регіональним 

представником. 

27 листопада 2018 року проведено спільний РЕЙД в Новосафронівську та Підлісненську 

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

та інспектором з ювенальної превенції 

Новоодеського ВП, та бюро правової 

допомоги.  У ході виїзду служби 

працювали із сім'ями з дітьми,які 

потрапили у поле зору служб, а також для 

школярів Новосафронівської та 

Підлісненської ЗОШ провели 

інформативну лекцію на тему протидії 

булінгу, насильству, дотримання 

шкільного розпорядку. 

28 листопада 2018 року головний 

спеціаліст Новоодеського бюро правової допомоги Дмитро Молчанов разом з заступником відділу 

обслуговування районної бібліотеки м. Нова Одеса Загородньою Людмилою Миколаївною 

проведено лекцію - урок у Новоодеському професійному ліцеї, м. Нова Одеса, для студентів 2 – го 

курсу, 21 та 24 груп на тему: «Як протидіяти домашньому насильству» в рамках програми 

міністерства юстиції « я маю право». 

Заходи відділу «Ольшанське  бюро правової допомоги» 

24 січня 2018 року спеціаліст відділу «Ольшанське БПД» Наталія Прутка прийняла 

участь у семінарі за участю безробітних миколаївського району на тему: «Легальна зайнятість» в 

Миколаївському районному центрі зайнятості. Також під час семінару спеціаліст відповіла особам 

на турбуючи їх питання, щодо вступу в право власності; сплата боргових коштів за квартиру яку 

отримали у спадок; виплата заробітної плати; підписання трудового договору та порядок 

звільнення працівника. 
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21 лютого 2018 року головний спеціаліст Ольшанського бюро провела інформаційну 

компанію для мешканців та працівників с/р с. 

Ковалівка, с. Новогригорівка та Шостаківської 

сільської ради. В приміщенях с/р розміщено 

довідкові матеріали: «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник», «Договір оренди землі», 

«Умови передачі земельних ділянок орендатором в 

суборенду», «Порядок розірвання договору оренди 

землі», «Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів», бюлетні 

Міністерства юстиції та брошури Всеукраїнського 

проекту «Я маю право», тощо. 

21 та 22 травня 2018 року фахівчиня 

відділу Ольшанське бюро правової допомоги 

Наталія Прутка провела захід для учнів 6 класу Веснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та для учнів 7 класу Кир'яківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на тему: «Мої права». 

Наталя ознайомила дітей з важливим документом - Конвенцією ООН про права дитини, 

розглянули основні права дитини, наголосивши і на обов’язках дітей в школі та вдома, 

визначилися з питанням , що таке право та кого ми називаємо ,,дитина". 

14 червня 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" 

Наталія Прутка прийняла участь у семінарі "День соціального партнерства в Миколаївському РЦЗ", 

який проходив на базі Миколаївського районного центру зайнятості. На заході були присутні 

директор Миколаївського РЦЗ Олександр Ткачук, перший заступник голови Миколаївської 

районної державної адміністрації Олексій Бродецький, представники Пенсійного фонду України, 

голови ОТГ. Під час зустрічі були підняті питання щодо змін до законодавства в сфері пенсійного 

нарахування, збільшення пенсійного віку, зміни до порядку призначення субсидій, взаємодія 

державних органів з центром зайнятості та інші важливі питання. Спеціаліст бюро 

проінформувала про порядок роботи бюро, первинну та вторинну правову допомогу, вказала 

категорії осіб яким призначається адвокат, розповіла про всеукраїнський проект ,,Я МАЮ ПРАВО,, 

залишила свої контактні данні та залишила інформаційні брошyри. 

12 вересня 2018 року спеціалістом бюро спільно з начальником Миколаївського 

районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головне 

територіальне управління юстиції у 

Миколаївській області Данилюк С.С. та 

старшим державним виконавцем 

Миколаївського району відділу 

державної виконавчої служби головного 

територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Лемещенко А. П., 

проведено правовий урок стоп булінг 

серед учнів 9 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи №60, 14 

вересня -для учнів 5-6 класів Надбузької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів стоп булінг. Також 

спеціаліст з учнями обговорили питання викрадення дітей і правила поведінки повернення додому, 

аби запобігти такому явищу як кіднепінг. 

27 вересня 2018 року головний спеціаліст бюро прийняла участь у семінарі за участю 

безробітних Миколаївського району на тему: "Порядок влаштування на роботу", які перебувають 

на обліку в Миколаївському районному центрі зайнятості. Були обговорені найпоширеніші 

питання законодавства про працю та зайнятість населення, офіційного та неофіційного 

працевлаштування на роботу та звільнення. 
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11 жовтня 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" 

Прутка Наталія провела інформаційний флеш моб серед учнів 7-8 класів Благодарівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Миколаївського району. На сьогоднішній день серед дітей є проблема з таким явищем 

як булінг для подолання цієї проблеми 

спеціаліст направила свої сили шляхом 

розповсюдження інформаційного 

матеріалу з вказаного питання. 

Детальніше Наталя зупинилася на 

питаннях кібербулінгу, учні отримали 

брошюри ,,Права дитини,, та детальне 

визначення булінг. 

11.10.2018, 23.10.2018 року, 

09.11.2018 та 21.11.2018 р.  року 

заступник начальника відділу 

"Ольшанське бюро правової допомоги" 

Наталія Прутка провела інформаційну компанію для працівників та відвідувачів Благодарівської 

сільської ради,  c. Зелене та Безводнянської сільської ради,  Надбузької та Степівської сільської 

ради Миколаївського району. В приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали: «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник», «Договір оренди землі», «Умови передачі 

земельних ділянок орендатором в суборенду», «Порядок розірвання договору оренди землі», 

«Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів», бюлетні Міністерства 

юстиції та брошури Всеукраїнського проекту «Я маю право», тощо. Працівникам сільради надано 

методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги 

органами місцевого самоврядування мешканцям громади та затвердження програми з надання 

безоплатної правової допомоги. 

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

проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. 26 листопада 2018 

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

05 грудня 2018 року заступник начальника відділу "Ольшанське бюро правової 

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

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

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

часу. Також учні дізнались про види насильства в родині, про 

захист своїх прав та інтересів, про порядок звернення до 

безоплатної правової допомоги у разі якщо над дитиною було 

вчинено насильство. 

10 грудня 2018 року фахівець бюро спільно з 

Начальником відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Миколаївського району головного територіального 

управління юстиції Данильченко С.С. та старшим державним 

виконавцем відділу державної виконавчої служби 

Миколаївського району головного територіального 

управління юстиції Лемещенко Анастасія провели урок 

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

Миколаївської загальноосвітньої школи № 60 І-ІІІ ступенів. 

Урок розпочався з вступного слова спеціалістів, учнів 

представили себе шляхом озвучення відомих для них прав 

дітей. Діти дізналися взагалі про поняття "право", про способи 

захисту своїх прав та інтересів, про національну дитячу гарячу 

лінію, та інші питання що стосуються майбутніх свідомих громадян нашої держави. 
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Заходи відділу «Очаківське  бюро правової допомоги» 

15 січня 2018 року фахівцями відділу «Очаківське БПД» 

разом із працівниками Очаківського міськрайонного відділу з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Південного 

міжрегіонального управління проведено семінар для суб’єктів 

пробації на тему: «Порядок надання безоплатної правової 

допомоги».  

02 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Лілія Таворська провела 

правовий захід для учнів 7-10 класів Дмитрівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Куцурубської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади, на тему: «Права та обов’язки 

дітей шкільного 

віку». Під час заняття було розглянуто: джерела 

закріплення прав дитини, конституційні права і 

обов’язки громадян України; права і обовязки 

дітей шкільного віку; права дитини в цивільному 

та сімейному законодавстві; куди звернутися, 

коли права дітей порушені, а також проведено 

правову гру «Країна прав».  

15 травня 2018 року головний спеціаліст 

відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська розпочала Правовий марафон, 

приурочений до Міжнародного дня захисту дітей 

в Очаківській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, який був проведений з учнями 6-х класів. Під час заходу 

Лілія Таворська, ознайомила дітей з основними конституційними правами людини та більш 

детально зупинилась на правах дитини, також наголосивши і на обов’язках дітей в школі та вдома, 

на джерелах в яких закріплені права дітей. Закріплюючи отриманні знання та з метою перевірки 

сприйняття і засвоєння метеріалу, з учнями було проведено конкурс «Юридичний словник» та 

«Правову вікторину» в якій по черзі описано негативні ситуації, в які потрапив той чи інший герой. 

Учні визначали, яке право, визначене Конвенцією про права дитини, було порушено стосовно 

цього героя. 

26 червня 2018 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська прийняла участь в обговоренні круглого столу на тему: «Формування та реалізація 

політики протидії торгівлі людьми в Очаківському районі Миколаївської області» в приміщенні 

Очаківської міської бібліотеки за участі першого заступника голови Очаківської 

райдержадміністрації – Сергія Стовманенка, директора Миколаївського фонду «Любисток» - 

Маргарити Пархоменко, заступника начальника Управління соціального захисту населення 

Очаківської райдержадміністрації – Марини Маринич та представників органів державної влади 

та місцевого самоврядування. Було обговорено наступні питання: 1.огляд основних питань щодо 

формування та реалізації державної політики з протидії торгівлі людьми в Миколаївській області; 

2. заходи з протидії торгівлі людьми, передбачені Соціальною комплексною програмою підтримки 

сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Очаківському районі 

на 2017-2021 роки; 3. здійснення контролю за дотриманням принципу недискримінації в різних 

сферах суспільних відносин; 4. розробка плану спільних заходів з протидії торгівлі людьми на 2019 

рік тощо. 
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16 липня відбулася робоча зустріч начальника відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Валерії Кутюхіної та заступника директора 

Очаківська міськрайонна філія Миколаївського 

обласного центру зайнятості Людмили Шарченко, під 

час якої обговорено забезпечення роботи дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Очаківської міськрайонної філії Миколаївського 

обласного центру зайнятості.Під час проведення зустрічі 

було обговорено створення дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги безробітних 

осіб міста Очакова та Очаківського району, а також 

можливості підвищення ефективності діяльності 

дистанційного пункту, покращення якості надання 

послуг з метою спрощення доступу до безоплатної 

правової допомоги та задоволення потреб у правових 

послугах, зокрема для всіх соціально вразливих 

соціальних груп населення. 

Також в рамках всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право» 

проведено інформаційно-профілактичний захід під назвою: «Стоп Булінг», «Стоп Насильство» для 

учнів 11 класу Очаківської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №4 Очаківської міської ради 

Миколаївської області .  

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

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

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

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

Очаківського району. Валерія Кутюхіна 

ознайомила з переліком послуг які можна 

отримати у бюро, адже отримати як первинну 

так і вторинну правову допомогу можуть не 

лише діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, діти, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, а й усі діти з 07 січня 2018 року коли 

набрав чинності Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству», яким внесено зміни до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу». 

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

Таворська провела робочу зустріч із директором Солончаківського НВК Куцурубської сільської 

ради ОТГ Очаківського району – Оленою Володимирівною Сафроновою. Було обговорено 

подальшу співпрацю щодо проведення правоосвітніх заходів для учнів та педагогічного колективу 

школи та наголошено на подальшій реалізації в Україні загальнонаціонального 

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

свідомості та правової культури громадян. 

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

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

Солончаківського НВК Куцурубської сільської ради ОТГ Очаківського району Миколаївської 

області. Учнів було ознайомлено з поняттям «булінгу», видами булінгу та як захиститись від будь-
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якого насильства, також повідомлено куди звернутись у разі виявлення булінгу, також із 

рекомендаціями та порадами боротьби з булінгом у школі. 

09 листопада 2018 начальник відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, провела робочу зустріч з 

працівниками Територіального центру з 

надання соціальних послуг (соціальної 

допомоги) м. Очаків, щодо проведення 

тематичних лекційний занять для студентів 

Університету третього віку приурочених до 16 

днів проти насильства. Адже Основними 

завданнями акції є привернення уваги 

громадськості до актуальних для українського 

суспільства проблем подолання насильства в 

сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого 

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

З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі 

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

самоврядування та громадськими організаціями. 

01.02.2018 року між Першим миколаївським місцевим центром з надання БВПД та 

громадською організацією "Незалежна соціальна адвокація та правозахист" підписано 

Меморандум про співпрацю. Метою підписання меморандуму є розширення можливостей 

розвитку процесу медіації, як альтернативного виду врегулювання спорів в цивільних та 

адміністративних спорах тощо. 

17.01.2018 року на розширенній апаратній нараді з сільськими головами при 

Новоодеській райдержадміністрації начальник Новоодеського бюро правової допомоги розповів 

про розвиток системи безоплатної правової допомоги у Новоодеському районі та підсумки роботи 

бюро за 2017 рік. До відома слухачів доведено основні показники роботи Бюро за 2017 рік, зміни 

щодо розміру прожиткового мінімуму для отримання безкоштовного адвоката. Також Андрій 

зусередив увагу присутніх представників органів державної влади та місцевого самоврядування 

на необхідності перегляду Районної програми правової освіти населення та затвердження 

програми надання правової допомоги мешканцям Новоодеського району. 

22 січня 2018 року начальник відділу «Березанське БПД», з метою презентації Програми 

надання безоплатної правової допомоги населенню Березанської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 р. відвідала 

Березанську селищну раду об’єднаної територіальної громади. Також у приміщенні с/р розміщено 

інформаційно-новинну площадку (стенд) з інформацією щодо надання БПД, місцем знаходження 

та контактною інформацією бюро правової допомоги та Першого Центру.  

26.01.2018 року директором центру Олегом Матвієнко, під час зустрічи із 

представниками органів місцевого самоврядування, старост, активістів і депутатів сіл ОТГ 

Миколаївщини, з представниками програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних 

донорських і громадських організацій та ЗМІ, розповів про розвиток системи безоплатної правової 

допомоги під час круглого столу: «Гармонійний розвиток центру та периферійних громад в ОТГ 

Миколаївщини», який реалізується в рамках проекту «Місцева демократія для гармонійного 

розвитку сіл в ОТГ Миколаївщини», в рамках діяльності всеукраїнської мережі «Ресурсні центри 

сприяння місцевої демократії», за методичної підтримки ВГО «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення» та грантової підтримки МФ «Відродження». 

29 січня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» прийняла 

участь у правовому навчанні для структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів 

Очаківської районної державної адміністрації, де розповіла про «Стратегію інформування 

громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року». 

Наголосила на тому, що схвалення документа зумовлено необхідністю підвищення рівня правової 

освіти населення, правової свідомості населення, подолання правового нігілізму у суспільстві, 

створення належних умов для набуття громадянамиправових знань, а також забезпечення 
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можливості знати свої права та обов’язки.  

29 січня 2018 року начальник Березанського бюро взяла участь у правовому навчанні для 

державних службовців, що проводилося в приміщенні Березанської районної державної 

адміністрації. Людмила розповіла державним 

службовцям про «Нові засоби примусового стягнення 

боргів за аліментами з недобросовісних батьків», 

прийняті Законом України № 2234-VIII від 

07.12.2017р. і зупинила увагу присутніх на новому 

виді стягнень, як: суспільно-корисні роботи, 

адміністративний арешт до 15 діб, на питанні 

тимчасового виїзду за межі України з дитиною без 

згоди другого з батьків, а також встановлених 

тимчасових обмеженнях боржника у праві: виїзду за 

межі України до погашення заборгованості зі сплати 

аліментів у повному обсязі; керування транспортними 

засобами; користування вогнепальною мисливською, 

пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії; у праві полювання. 

01 лютого 2018 року інтегратор Центру Вікторія Царьова провела робочу зустріч з 

представниками громадських організацій ВБО "Ініціатива заради життя" та ГО "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО". Під час зустрічі обговорювались питання про захиств прав учасників 

АТО та членів їх сімей, проведення правопросвітницької роботи для військовослужбовців та 

реалізацію нового проекта для діти, батьки яких брали або беруть участь у антитерористичної 

операції; батьки яких є учасниками бойових дій та батьки яких загинули під час виконання 

службових військових обов’язків у зоні АТО. 

02 лютого 2018 року начальник відділу "Новоодеське БПД" прийняв участь у семінарі із 

секретарями сільських рад. До відома слухачів було доведено інформацію щодо розширення кола 

осіб, які мають право на безкоштовного адвоката - особи, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі. Також нагадано основні тези доступу до БПД, 

збільшення прожиткового мінімуму. 

05 лютого 2018 року пройшло публічне звітування перед громадами Березанського та 

Ольшанського бюро правової допомоги, фахівці яких взяли участь у розширеніх апаратніх нарадах 

при Березанській та Миколаївській районних державних адміністраціях з питання «Розвиток 

системи БПД та підсумки роботи бюро правової допомоги за 2017 рік». Підводячи підсумки 

роботи Бюро за 2017 рік, було наголошено на основних показниках за напрямками роботи.  

08 лютого 2018 року у приміщенні міської бібліотеки відділу культури Очаківської 

міської ради відбувся воркшоп на тему: «Правозахист Очаківщини в дії. Розвиток системи 

безоплатної вторинної правової допомоги в м. Очакові та Очаківському районі за 2017 рік». 

Начальник відділу «Очаківське БПД» 

презентувала звіт про розвиток системи 

безоплатної вторинної правової допомоги в м. 

Очакові та Очаківському районі за 2017 рік. 

Інтегратор Центру розповіла про програми 

надання безоплатної правової допомоги у 

громадах. Голова ГО «Очаків за справедливість» 

- Іваницький Олександр Анатолійович розповів 

про необхідність розвитку системи безоплатної 

правової допомоги у місті Очаків та 

Очаківському районі, запропонував здійснювати 

правові навчання не лише для громадян, але й 

для структурних підрозділів сільської ради ОТГ. 

Голова ГО «Схід. Інтеграція» - Пономарьова 

Світлана Костянтинівна розповіла про надання безоплатної правової допомоги ВПО, про основні 

проблеми отримання такої допомоги даною категорією осіб. Начальник Очаківського 
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міськрайонного відділу ДВС – Вовченко Ігор Сергійович та провідний юристконсульт 

Очаківського міськрайонного центру зайнятості – Величко Тетяна Дмитрівна розповіли про 

особливості проведення спільних виїзних прийомів громадян у територіальні громади, плани 

прийомів, про реалізацію загальнонаціонального проекту «Я маю право» та проведення виїзних 

прийомів з питань Антирейдерського захоплення землі. Голова ГО «Фонд розвитку міста 

Миколаєва» Михайло Золотухін представив результати первинного дослідження ОТГ 

Миколаївщини щодо врахування інтересів периферійних громад при формуванні та реалізації 

стратегічних планів, цільових програм у 2017 р. за кошти інфраструктурної субвенції та місцевих 

бюджетів та наголосив на важливість розвитку правової культури та правової оствіти селян, 

проведення виїзних прийомів та провопросвітницької роботи для мешканців периферійних громад 

тощо. 

20 лютого 2018 року з метою презентацій Програм з надання безоплатної правової 

допомоги директор центру, інтегратор та голова громадської організації «Очаків за 

справедливість» Олександр Іваницький провели робочі зустрічі з представниками Куцурубської 

та Чорноморської сільських рад об’єднаних територіальних громад Очаківського району 

Миколаївської області. 

20 лютого 2018 року начальник Новоодеського бюро правової допомоги прийняв участь 

у засіданні постійної комісії при райдержадміністрації з питань захисту прав дітей. На розгляд 

комісії були підняті питання, стосовно: надання дозволу батькам на вчинення правочинів, що 

потребує нотаріального посвідчення; доцільності позбавлення батьківських прав відносно 

малолітніх дітей за неналежне виконання батьківських обов’язків; стану виконання батьківських 

обов’язків батьками відносно своїх дітей, визначення порядку побачення батька з дитиною. 

22 лютого 2018 року в рамках проекту «Посилення організаційної спроможності центрів 

допомоги демобілізованим учасникам АТО», який реалізується ВБО "Ініціатива заради життя", 

інтегратором центру спільно з експертом ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" проведено 

семінар для учасників АТО, які перебувають на обліку в Доманівському районному центрі 

зайнятості. Під час проведення семінару розповідалось про основні пільги для учасників АТО.  

26 лютого 2018 року фахівець Очаківського бюро взяла участь у інформаційному заході 

в рамках Програми: «Доступне житло» для учасників АТО, ВПО та осіб , які потребують 

поліпшення житлових умов», що був організованний ГО «Схід.Інтеграція», за участі 

представників ГО «Десяте квітня» м.Одеса, представників органів місцевого самоврядування та 

ін. , що проводився в приміщенні Очаківської міської бібліотеки.  

26 лютого 2018 року начальник відділу «Березанське БПД» взяла участь у правовому 

навчанні для державних службовців, що проводилося в приміщенні Березанської районної 

державної адміністрації.  

13 березня 2018 року за підтримки Кризового медіа-центру м. Миколаєва проведено прес-

конференцію про старт конкурсу фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій 

тато герой – захистимо Україну разом!», приурочений до Дня захисту дітей, який проводиться 

Першим центром у партнерстві з Всеукраїнською благодійною організацією ВБО "Ініціатива 

заради життя", ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО", за підтримки Миколаївського 

відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу», громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників 

АТО Українці-Разом, кризового медіа центру та Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького 

м.Миколаїв. 
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15 березня 2018 року начальник Очаківського бюро взяла участь у круглому столі на тему 

«Земля та доступне житло для ВПО м. Очаків та Очаківського 

району», який був організований ГО «Схід. Інтеграція». На 

даному заході були присутні представники органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також 

представники ОБСЄ. Круглий стіл був спрямований на 

налагодження конструктивного діалогу між владою та 

громадою, сприяння зміцнення потенціалу громади, обмін 

успішним досвідом між активними громадянами з інших 

регіонів України. На даному заході обговорювались 

проблемні питання з якими звертаються ВПО до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

20 береня 2018 року начальником Новоодеського 

бюро взято участь у засіданні постійної комісії при 

райдержадміністрації з питань захисту прав дітей, на якому 

було розглянуто питання щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав відносно малолітніх дітей за неналежне 

виконання батьківських обов’язків; стану виконання 

батьківських обов’язків батьками відносно своїх дітей, 

визначення порядку побачення батьків з дитиною та особливо усунення перешкод у спілкуванні з 

дітьми. 

21 березня 2018 року, в рамках проведення виїзного прийому громадян, юрист 

Ольшанського бюро проінформувала працівників, представників бюджетної комісії, депутатів 

сільської ради та представників старостинських округів Радсадівської сільської ради ОТГ про 

роботу бюро, про первинну та вторинну правову допомогу, про категорії осіб, яким надається 

вторинна правова допомога, про порядок призначення адвокатів тощо. 

27 березня 2018 року начальник Березанського бюро взяла участь у правовому навчанні 

для державних службовців, що проводилося в приміщенні  Березанської районної державної  

адміністрації, на тему: «Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів»  

28 березня 2018 року директор Центру із інтегратором провели робочу зустріч з 

керівництвом Ольшанської селищної ради об’єднаної територіальної громади, з метою презентації 

Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Ольшанської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на 2018-2020 

р.р. Під час зустрічі з заступником голови селищної ради Євгеном Костробою, акцентувано увагу 

на необхідності впровадження на території громади Програми надання безоплатної правової 

допомоги, яка надасть можливість сприяти розвитку правового світогляду та суспільної активності 

членів місцевої громади, створенню осередків правового захисту громадян, які б підтримувалися 

силами місцевої громади.  

Підписано договір про співпрацю між Першим миколаївським місцевим центром з 

надання БВПД та Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Очаківського району. Під час зустрічі було обговорено особливості правового захисту 

незахищених верст населення, зміни в законодавстві щодо порядку доступу до безоплатної 

правової допомоги, майбутня організація спільних заходів спрямованих на підвищення рівня 

правової поінформованості населення шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів 

тощо. 

12 квітня 2018 року у м. Нова Одеса у форматі круглого столу: «Правозахист 

Новоодещини в дії. Партнерство та співпраця» відбулось публічне звітування діяльності Першого 

миколаївського місцевого центру за І квартал 2018 р. На заході були присутні: Деревянко Лариса 

Іванівна -директор Новоодеського районного центру зайнятості, Віктор Сандул - в.о. директора, 

заступник директора Регіональний центр з надання БВПД у Миколаївській області, Олег 

Матвиенко  – директор Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Ольга Василенко - заступник директора Першого центру, Андрей 

Скляров - начальник відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» Першого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД, Инна Чернова – начальник Новоодеського районного відділу 

ДВС ГТУЮ в Миколаївській області, Оларь Юлія Михайлівна – начальник Новоодеського відділу 
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ДРАЦС ГТУЮ в Миколаївській області, Слівко Інна Анатоліївна – заступник управління 

соціального захисту населення Новоодеської 

райдержадміністрації, Крикун Наталія 

Миколаївна – директор Новоодеського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Гажа Марина Юріївна – 

начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації, Хрипко Вікторія 

Миколаївна – завідувач сектору інформаційної 

діяльності та зв’язків з громадськістю 

Новоодеської райдержадміністрації, Чабаненко 

Андрій Васильович – депутат Новоодської 

районної ради, член постійної комісії з питань 

депутатської діяльності, етики, захисту прав 

громадян, боротьби зі злочинністю та 

корупцією, роботою з ГО, ОМС,ЗМІ, Чубук Ірина Миколаївна – керівник апарату Новоодеської 

районної ради, Ігнатова Валентина Іванівна – голова ГО «Новоодеська районна організація 

«Союзу організацій інвалідів України», Лопата Ірина Петрівна - завідувач інтернет-центром 

Новоодеської районної Центральної бібліотеки. 

13 квітня 2018 року в рамках проекту "Я маю право" представники Центру та бюро 

провели робочу зустріч з головою Новоодеської районної ради Олександром Гриценко та головою 

Новоодеської районної державної адміністрації Романом Сташуком  з метою презентації 

Програми надання безоплатної правової допомоги населенню надання безоплатної правової 

допомоги населенню Новоодеського району Миколаївської області на 2018-2020 роки. Під час 

зустрічі працівниками центру, акцентувано увагу на необхідності впровадження на території 

громади Програми надання безоплатної правової допомоги, яка надасть можливість сприяти 

розвитку правового світогляду та суспільної активності членів місцевої громади, створенню 

осередків правового захисту громадян, які б підтримувалися силами місцевої громади. Розвиток 

системи безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим інструментом для посилення 

правової захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції вразливих верств 

населення. Це забезпечить і допоможе подолати правовий нігілізм, підвищить правову культуру 

та обізнаність громадян, зменшить кількість безпідставних звернень громадян і зробить їх більш 

адресними. 

20 квітня 2018 року директор центру Олег Матвієнко, інтегратор Вікторія Царьова та 

начальник відділу "Березанське бюро правової допомоги" Людмила Бенедюк прийняли участь у 

черговій V (5) сесії VІІ скликання Березанської селищної ради Березанського району. Олег 

Матвієнко акцентував увагу присутніх на необхідності впровадження на території громади 

Програми надання безоплатної правової допомоги, яка надасть можливість сприяти розвитку 

правового світогляду та суспільної активності членів місцевої громади, створенню осередків 

правового захисту громадян, які б підтримувалися силами місцевої громади. Розвиток системи 

безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим інструментом для посилення правової 

захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції вразливих верств населення. Це 

забезпечить і допоможе подолати правовий нігілізм, підвищить правову культуру та обізнаність 

громадян, зменшить кількість безпідставних звернень громадян і зробить їх більш адресними. 

14 травня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна взяла участь у оперативній нараді з керівниками структурних підрозділів Очаківської 

районної державної адміністрації, під час якої розповіла про розвиток системи безоплатної 

правової допомоги в м. Очакові та Очаківському районі. Засідання відбувалось за участю Першого 

заступника голови райдержадміністрації Стовманенка С.П., начальників відділів 

райдержадміністрації, керівників установ, організацій, голів сільських рад об’єднаних 

територіальних громад та інших. 

30 травня 2018 року відкрите обговорення проблеми насильства в сімї - Open discussion: 

Попередження та протидія домашньому насильству стало заходом для налагодження взаємодії та 

консолідації зусиль між службами в Березанському районі Миколаївської області щодо захисту 

від протиправних посягань члена сім'ї, з притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють 
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насильство, запобігання повторенню актів насильства в майбутньому та отримання правової 

допомоги для вирішення конкретних проблем юридичного характеру. Відкрита дискусія 

відбувалась на базі Березанської центральної районної бібліотеки, учасниками якої стали: 

представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області 

Перебийніс С.В., директор центру Матвієнко О.М., заступник голови Березанської 

райдержадміністрації із соцільних та гуманітарних питань Шипова Л.Л.; начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Першого ММЦ з НБВПД Царьова В.М., начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Бенедюк Л.О., начальник сектору привенції Березанського відділу поліції Єрошенко Н.І., т. в. о. 

директора Березанського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ковєнєва 

О.В.; начальник служби у справах дітей Березанської райдержадміністрації Заблоцька В.В., 

начальник Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Курило К. А., 

начальник Березанського районного відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Грубий М.В. та 

ін. Під час проведення Open discussion, розглядались питання захисту Уповноваженим прав 

дитини та сім’ї; попередження насильства в родині, розгляд нових понять в законодавстві як 

«обмежувальний припис» і «терміновий заборонний припис» та їх застосування на практиці. 

Досить конструктивним було обговорення окремих звернень громадян з питань домашнього 

насильства та шляхи їх вирішення. 

05 червня 2018 року директор центру Олег Матвієнко прийняв учась у засіданні постійної 

комісії, під час якої розглядалось питання щодо затверджегня Програми надання БПД мешканцям 

Новоодеського району. Олег Матвієнко акцентував увагу присутніх на необхідності впровадження 

на території громади Програми надання безоплатної правової допомоги, яка надасть можливість 

сприяти розвитку правового світогляду та суспільної активності членів місцевої громади, 

створенню осередків правового захисту громадян, які б підтримувалися силами місцевої громади. 

Розвиток системи безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим інструментом для 

посилення правової захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції вразливих 

верств населення. Це забезпечить і допоможе подолати правовий нігілізм, підвищить правову 

культуру та обізнаність громадян, зменшить кількість безпідставних звернень громадян і зробить 

їх більш адресними. Комісією підтримано Програму надання безоплатної правової допомоги 

мешканцям Новоодеського району на 2018-2020 роки та винесено питання про її затвердження на 

сесію Новоодеської районної ради сьомого скликання, яка відбудеться 8 червня 2018 року.  

08 червня 2018 року депутати Новоодеської районної ради зробили ще один крок до 

наближення правової допомоги та правової освіти для мешканців Новоодеського району. Присутні 

на сесії депутати Новоодеської районної ради одноголосно прийняли Програму надання 

безоплатної правової допомоги мешканцям Новоодеського району на 2018-2020 роки. Директор 

Перший миколаївський місцевий центр з надання БВПД Олег Матвієнко звернувся до депутатів 

та присутніх з словами щодо необхідності впровадження на території громади Програми надання 

безоплатної правової допомоги. У разі затвердження останньої вона надасть можливість 

розширити правовий світогляд членів місцевої громади, пришвидшення доступу до правового 

захисту громадян, які б також підтримувалися силами місцевої громади. Прийняття програми 

сприятиме поліпшенню захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції 

вразливих верств населення - пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей та ін. Впровадження та 

реалізація Програми сприятиме розгортанню адресної правової допомоги. 

27 червня 2018 року заступник директора Ольга Василенко прийняла участь у роботі 

координаційної ради з питань сім`ї і жінок при облдержадміністрації. У ході засідання були 

розглянуті питання про стан роботи з запобігання та протидії домашньому насильству, реалізація 

регіональної політики з протидії торгівлі людьми та впровадження Національного механізму 

взаємодії з питань протидії торгівлі людьми, питання впровадження соціальної послуги -патронату 

над дитиною. Наприкінці засідання координаційної ради було прийнято проект рішення щодо 

механізму подальших спільних дій. 

05 липня 2018 року було підписано договір про співпрацю між відділом «Очаківське бюро 

правової допомоги» та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Вихід – 2018». Метою 

Організації є розвиток відповідальної та ефективної благодійної діяльності задля розвитку 

українського суспільства, а саме громадян міста Очакова та Очаківського району.  

03.07.2018 року відбулось публічне звітування за І півріччя 2018 року. Під час проведення 
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заходу обговорювались результати діяльності Центрів, презентували успішні практики надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та практики впровадження програм надання правової 

допомоги в територіальних громадах тощо. 

04.07.2018 року прийнято участь у засіданні круглого столу "Посилення організаційної 

спроможності Центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям у Миколаївській 

області". Присутнім розповіли про доступ до безоплатної правової допомоги учасників АТО 

(ООС). Забезпечення роботи мобільних та дистанційних пунктів на базі військових частин. 

22.07.2018 року фахівці центру прийняли участь у навчанні з питань розрахунку оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у 

цивільній, кримінальній, адміністративній справі, який проходив на базі Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. Окремо розглянули 

питання щодо компенсації витрат адвокатам, які користуються власним автотранспортом. 

26.07.2018 диретор центру Олег Матвієнко спільно з представниками ВБО "Ініціатива 

заради життя", Миколаївський фонд "Любисток" та органів юстиції прийняв участь в експертній 

зустрічі з обговорення змін до законодавства з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

03.08.2018 відбувся круглий стіл, за участю представників центру, представників 

громадської організації «Десяте квітня» Богдана Копцюха та Ельвіри Зейтуллаєвої, голови 

громадської організації «Схід. Інтеграція» Світлани Пономаревої. На круглому столі 

обговорювались питання щодо надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, її порядок на особливості; взаємодія ГО «Десяте квітня» з органами державної влади та 

місцевого самоуправління для вирішення проблем та захисту прав ВПО тощо. Також було 

обговорено проблеми, з якими стикаються ВПО під час захисту своїх прав, та зміни законодавства 

щодо статусу та прав ВПО. 

21.08.2018 фахівці центру прийняли участь у круглому столі "Взаємодія активістів і НУО 

Одеської та Миколаївської областей по забезпеченню громадського контролю за дотриманням 

силовими структурами держави прав і свобод уразливих груп населення". Присутні обговорювати 

питання про інструменти впливу на діяльність силових структур держави з метою покращення їх 

сервісних функцій, запобігання порушенню прав і свобод людини. Круглий стіл проводився за 

підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в рамках проекту 

"Міжрегіональний пілотний практикум для активістів та НУО Одеської і Миколаївської областей 

по забезпеченню громадського контролю за дотриманням органами СБУ, поліції та пенітенціарної 

системи прав і свобод уразливих груп населення". 

12.09.2018 працівники Регіонального, Першого та Другого миколаївських місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняли участь у зустрічі з 

внутрішньо переміщеними особами, організованою ГО «Десяте квітня». На зустрічі 

обговорювалися правові аспекти питання забезпечення житлом переселенців з Донбасу і Криму, 

отримання соціальних виплат, встановлення фактів що мають юридичне значення та інші 

проблемні питання, що виникають у внутрішньо переміщених осіб тощо. 

19.09.2018 працівники центру прийняли участь у «круглому стілі» на тему: «Співпраця 

системи безоплатної правової допомоги з територіальними органами Міністерства оборони 

України в інтересах забезпечення захисту прав військовослужбовців Збройних сил України». Захід 

відбувся на базі Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку. Керівники 

Регіонального та миколаївських місцевих центрів з надання БВПД розповіли представникам 

військових частин Миколаївського гарнізону про систему безоплатної правової допомоги, 

категорії громадян, які мають право на отримання правової допомоги за рахунок держави, а також 

підстави та порядок її надання. Також презентували успішні кейси надання правової допомоги 

учасникам АТО, ветеранам війни, обговорили питання проведення подібних заходів у найближчий 

час в районах області та напрямки подальшої співпраці. 

24.09.2018, в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!», начальник 

відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк взяла участь у правовому 

навчанні для державних службовців, що проводилося в приміщенні Березанської районної 

державної адміністрації Миколаївської області. Людмила виступила з питанням: «Телефонне 

шахрайство: популярні схеми» та розповіла державним службовцям як не стати жертвами 

«телефонних» злочинців, які намагаються вивідати особисті дані, отримати доступ до банківських 

сервісів потенційних жертв або змусити їх віддати гроші добровільно. На жаль, велика кількість 
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людей сьогодні стають жертвами аферистів, тому щоб не попасти самому в халепу і вберегти своїх 

близьких від злочину, потрібно знати поширені способи шахрайства. 

27.09.2018 р. у Першому миколаївському місцевому центрі з надання БВПД відбулася 

чергова зустріч із адвокатами, на якої були обговорені питання оплати послуг за надання 

безоплатної правової допомоги, ключові зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», які набули чинності 28 серпня цього року, проблемні питання щодо роботи із 

клієнтами, перспективи розвитку безоплатної правової допомоги. 

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

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

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

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

плануються проводити на Миколаївщини в рамках проекту "Захисник", який реалізується 

громадською організацією "Десяте квітня" за підтримки Ради Європи. Головною ціллю проекту є 

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

неповнолітні, ВПО, біженці, національні меншини тощо). 

17 жовтня 2018 відбувся обласний форум, присвячений питанню впровадження нових 

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

проходив за ініціативи Миколаївської облдержадміністрації. Участь у форумі взяли заступник 

голови Миколаївської ОДА Євген Шевченко, заступник Міністра соціальної політики України 

Наталія Федорович, заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення Павло 

Замостьян, заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко, директор 

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

надання БВПД Ольга Василенко, представники соціальних служб області та інших відповідальних 

суб’єктів взаємодії. 

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

Бенедюк розповіла державним службовцям Березанської райдержадміністрації про розвиток 

системи безоплатної правової допомоги в Березанському районі та підвела підсумки роботи 

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

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

активного поширення правової інформації та доступу до правових консультацій на рівні 

територіальних громад.  

28 листопада 2018, з метою запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статті, забезпечення комплексного підходу до подолання насильства, у 

Миколаївській міській раді відбулось засідання створенної робочої групи з питань координації дій 

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

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

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

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

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

інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності ГУНП, Бєлкіна Любов 

Петрівна – регіональний спеціаліст з питань гендерно зумовленого насильства Фонду ООН у галузі 

народонаселення в Україні та інші члени робочої групи.Головною темою заходу стало 

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

допомоги жертвам, які потерпають від домашнього насильства. 

- Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 

правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення 

інформаційних матеріалів для клієнтів 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у містах та районах, 

які підпадають під юрисдикцію Першого миколаївського МЦ, здійснюється постійна тісна 

співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення 

публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в 

мережі Інтернет тощо. 

В рамках загальнонаціонального проекту «Я маю право» центром розроблено та власними 

силами роздруковано тематичні буклети на теми: 
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- «Безоплатна правова допомога»; 

- «Статус потерпілого у кримінальному провадженні»; 

- «Приватизація гаражу в гаражному кооперативі»; 

- «Насильство в сім’ї. Захисти себе» 

- Забезпечення разовою грошовою допомогою військовослужбовців при підписання першого 

контракту; 

- Методичні рекомпендації для сільських голів, старост сіл об’єднаних територіальних 

громад Очаківського району «Проблемні питання застосування в Україні»; 

- Домашнє насильство – куди звертатися за допомогою (спільно з управлінням превентимної 

діяльності ГУНП в Миколаївській області та Департаментом праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради); 

- Брошура «Батькам про права дітей» до дня захисту дітей; 

- Права та обов’язки в сюжетах казок, до дня захисту дітей. 

- Особливості видачі та оплати лікарняних по догляду за хворими дітьми; 

- Порядок розірвання шлюбу із засудженою особою; 

- Ознаки насильсва! (2 шт.) 

- Школа соціальних знань при Депортаменті соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації 

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

- Спадкування права на вклад у банку; 

- Підстави та причини позбавлення батьківських прав; 

- Новації в процедурі визнання фізичної особи недієздатною. 

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

мережі Інтернет, проведення прес-конференцій - здійснено 719 публікації (ТВ – 16, радіо – 12, 

друкована преса – 20, веб-сайт організації – 565, сторінка партнерів на ФБ – 66, самостійні 

Інтернет-СМІ – 17 та інформаційний портал – 23).  

 І квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV квартал 2018 рік 

ТВ 8 5 3 0 16 

Радіо 4 2 3 3 12 

Друкована преса 2 8 7 3 20 

Веб-сайт організацій 98 107 142 218 565 

Сторінка партнерів на ФБ 5 2 22 37 66 

Самостійні інтернет СМІ 2 10 2 3 17 

Інформаційний портал 5 0 13 5 23 

всього 124 134 192 269 719 

 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

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

громадян) 

Першим Центром постійно забезпечується функціонування дистанційних пунктів 

консультування громадян та робота щодо розширення мережі (мобільних) пунктів консультування 

громадян в найвіддаленіших районах Центру, військових частинах, Ольшанської виправної 

колонії №53 та позапланових виїзних прийомів. 

Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких категорій осіб до 

якісної правової допомоги, Перший МЦ забезпечує функціонування дистанційних та мобільних 

пунктів консультування для таких осіб. Відділ правової інформації та консультацій в 2018 року 

продовжив свою роботу в усіх напрямках. 

На постійній основі здійснювався прийом громадян на базі головного офісу Першого 

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

місцевості, допомагали заявникам складати звернення, заяви, запити тощо. Так, за 2018 рік для 

заявників відділом правової інформації та консультацій було складено 43 заяви до різноманітних 
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органів та установ. Здебільшого, це заяви щодо оскарження дій тих чи інших посадових осіб, 

запити за публічною інформацією. 

Загальна кількість здійснених виїзних (мобільних) пунктів консультування громадян за 

2018 р. становить 248, під час яких було надано 640 консультації та роз’яснень, у тому числі: 

          19 січня 2018 року відбувся виїзний прийом до 

Михайлівкої сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Миколаївського району, за участі спеціаліста Ольшанського бюро 

правової допомоги та спеціаліста відділу обслуговування громадян 

№2 Центрального обєднаногоупарвління Пенсійного фонду України 

м. Микоєва Миколаївської області. Під час прийому надані 

консультації щодо отримання довідки про стан сім'ї, порядку режиму 

побачень з онуками, перерахунку пенсії та її осучаснення, порядку 

отримання коштів від орендаря земельної ділянки тощо. 

30 січня 2018 року начальник відділу «Очаківське БПД» разом 

із провідним юристконсультом Очаківського міськрайонного центру 

зайнятості здійснили виїзний прийом до Чорноморської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади, для надання жителям села 

Чорноморка безоплатної правової допомоги. Під час проведення 

виїзного прийому надано консультації з правових питань, щодо порядку отримання коштів за 

договором оренди, порядку здійснення перерахунку пенсії, порядку приватизації гаражу; 

компенсації коштів за невикористану відпустку, складання заповіту, умови призначення і виплати 

допомоги при народжені дитини тощо. 

30 січня 2018 року начальником відділу Новоодеське бюро правової допомоги проведено 

виїзний прийом до військової частини А 3476, яка розташована на території Костянтинівської 

сільської ради. Під час прийому за юридичною консультацією звернулось 2 особи з питань щодо 

стягнення аліментів та щодо порядку отримання 

посвідчення учасника АТО. 

13 лютого 2018 року відбулися виїзні прийоми 

громадян з питань антирейдерського захоплення землі 

до с. Дмитрівка та с. Комісарівка Дмитрівської 

сільської ради Березанського району Миколаївської 

області за участю начальника відділу «Березанське 

бюро правової допомоги», начальника Березанського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській 

області, начальника Березанського районного відділу 

ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Грубого М.В., приватного нотаріуса Березанського 

районного нотаріального округу Мартинюк О. Б., в.о керуючої Березанського відділення АТ 

«Ощадбанк» № 100/022. Під час виїзного прийому було надано 14 індивідуальних консультацій з 

питань земельного законодавства, що стосувались: оренди земельної ділянки, порядку 

оформлення дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки для ведення ОСГ, 

відмови в отриманні земельної ділянки учаснику АТО , самозахвату земельної ділянки для ведення 

ОСГ. Також, громадяни звернулись за консультацією з питань соціального забезпечення, а саме: 

порядку отримання соціальної допомоги матері-одиначки та належних соціальних гарантій 

учаснику АТО, примусового стягнення аліментів; отримання повторного свідоцтва про 

народження та паспорту громадянина України; отримання коштів за користування майновим паєм, 

згідно майнового сертифікату. 

23 березня 2018 року проведено виїзний прийом громадян до Ольшанської виправної 

колонії №53. Під час проведення прийому за консультацією звернулось 2 засуджених з питання 

про порядок працевлаштування після звільнення з місць позбавлення волі, порядку оформлення 

пенсії по інвалідності, порядок відновлення втраченого паспорту та відновлення строків для 

вступу у спадщину. 

23 березня 2018 року фахівцями Новоодеського бюро правової допомоги спільно із 

начальником Новоодеського РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області проведено 2 виїзні прийоми 

громадян у Новопетрівській та  Себинській сільськіх радах. 
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12 квітня 2018 року в рамках проекту "Я маю право" начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Вікторія Царьова та заступник начальника Миколаївського районного відділу державної 

виконавчої служби Анна Шардина провели виїзний прийом громадян в приміщенні клубу с. 

Червоне Поле Миколаївського району. Під час прийому звернулась 1 особа, якій надано 

консультацію щодо оформлення земельної ділянки яка знаходиться на території загальноосвітньої 

школи. 

25 квітня 2018 року у приміщенні Радсадівської сільської ради в рамках проекту ,, Я МАЮ 

ПРАВО" проведено прийом громадян головним спеціалістом Ольшанського бюро правової 

допомоги Наталією Пруткою та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 

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

області Оленою Буцула. Під час прийому було проконсультовано 5 осіб які зверталися з таких 

питань: встановлення опіки над онуками; працевлаштування пенсіонера; написання заповіту; 

виправлення неправильно написаної букви в прізвищи у паспорті; оскарження адміністративного 

штрафу; оформлення договору купівлі-продажу; приватизація квартири; розірвання договору 

оренди земельної ділянки. 

27 липня - виїзний прийом  у приміщенні Нечаянської сільської ради. Під час прийому було 

проконсультовано 4 особи, які зверталися з таких питань: отримання одноразової виплати на 

захоронення; отримання субсидії; договір дарування; призначення аліментів.  

02 серпня - Краснянська сільська рада Березанського району Миколаївської області. 

06 серпня -  проведено виїзний прийом до села Куцуруб Очаківського району за участю: 

начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерії Кутюхіної та в.о. завідувача 

сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Віри Кожуховської. Під час прийому жителям села Куцуруб було надано 

юридичні консультації з таких правових питань: порядок стягнення аліментів на малолітню 

дитину, порядок оформлення житлово-комунальної субсидії, порядок визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням, визнання договору дійсним тощо, та багато 

інших. 

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

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

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

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

використання сервісів Мінюсту, зокрема Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

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

допомоги. 

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

громадян головним спеціалістом відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Пруткою 

Наталією та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального 

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

Бондарець Н.А. Під час прийому було прийнято 2 особи з питань : розірвання шлюбу; поновлення 

на роботі незаконно звільненого працівника. 

05 жовтня у приміщенні Ольшанської сільської ради проведено виїзний прийом громадян 

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

головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального об'єднаного 

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

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

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

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

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

Прутка спільно з головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального 

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

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

Миколаївського району. Під час прийому було проконсультовано 4 особи які зверталися з питань: 
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передача будинку який перебуває на балансі сільської ради, жителю села; зміна умов заповіту; 

відповідальність за несплату аліментів; працевлаштування за кордоном та отримання робочої візи. 

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

разом з соціальним працівником Коблівської 

сільської ради Коблівської ОТГ Плігіною Оленою 

здійснила виїзний прийом громадян до села 

Українка Коблівської сільської ради Коблівської 

об’єднаної територіальної громади Березанського 

району Миколаївської області . Під час виїзного 

прийому звернулись 5 осіб, яким було надано 

одинадцять індивідуальних консультацій з питань:  

безоплатне отримання земельної ділянки для 

ведення ОСГ; самозахват земельної ділянки; 

порядок звернення зі скаргою до ОМС; пільгове 

перевезення пасажирів міжміським транспортом; 

побудова автобусної зупинки в селі; надання 

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

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

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

земельну ділянку. 

26 жовтня відбувся виїзний прийом громадян мобільної точки доступу до Димівської 

сільської ради за участі начальника відділу "Новоодеське бюро правової допомоги" Андрія 

Склярова та головного спеціаліста Бюро Молчанова Дмитра. На прийом звернулись 3 громадянина 

з питаннями: щодо розірвання догoвору, щодо отримання громадянства, щодо стягнення 

аліментів. 

14 листопада головним спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

здійснювався прийом громадян на базі сільської ради с.Чорноморки Чорноморської сільської ради 

ОТГ. На прийом звернулося 6 громадян , яким 

було надано юридичні консультації з питань, що 

хвилювали людей, а саме: порядок надання 

земельної ділянки; порядок написання звернення 

до органів соціального захисту населення та 

написання звернення на УПФУ; порядок 

укладення договору купівлі-продажу житлового 

будинку; припинення договору оренди землі; 

порядок і виплата компенсації особам, які 

доглядають за особами похилого віку; порядок 

виправлення помилки у державному акті на право 

власності на земельну ділянку; складання 

боргової розписки; порядок нарахування 

допомоги дітям при втраті годувальника; порядок 

вступу у спадщину; порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; встановлення 

факту родинних відносин; строки виплати заробітної плати. 

14 листопада проведено виїзний прийом громадян до Миколаївського міжміського 

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

консультацію. 

21 листопада головним спеціалістом Ольшанського бюро проведено виїзний прийом 

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

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

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

на пенсію по інвалідності; виправлення допущеної помилки у прізвищі; нарахування пенсії; вступ 

у право власності на спадок по заповіту. 

22 листопада проведено виїзний прийом громадян до ФАПу селища Стара Богданівка 

Миколаївського району. Під час прийому було проконсультовано 4 особи, які зверталися з питань: 

розірвання договору оренди земельної ділянки (паю); сплата коштів орендавцем відповідно до 
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договору земельної ділянки (паю); отримання санаторних путівок для осіб з інвалідністю; порядок 

отримання земельної ділянки (паю); узаконення самозабудови; заміна працівника який відсутній; 

порядок виїзду за кордон особою, яка має зобов'язання сплачувати аліменти. 

23 листопада у приміщенні Нечаянської сільської ради проведено виїзний прийом 

громадян, під час якого прийнято 3 особи з питань: пільги для членів сім'ї учасника АТО; 

працевлаштування за кордоном; зміна прізвища; розірвання договору оренди земельної ділянки; 

вступ у право власності на спадок; 

26 листопада начальником відділу «Березанське бюро» Бенедюк Людмилою проведено 

виїзний прийом громадян у Коблевській сільській раді Коблевської об’єднаної територіальної 

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

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

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

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

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

по аліментах та шляхи погашення такої заборгованості; порядку отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги тощо. 

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

базі сільської ради с.Чорноморки Чорноморської 

сільської ради ОТГ. На прийом звернулися 

громадяни, яким надано правові консультації з 

питань: порядок приватизації земельної ділянки 

під будівництво; порядок укладення договору 

купівлі-продажу будинку; порядок зміни розміру 

аліментів на дитину; порядок зняття особи з місця 

реєстрації; порядок складання позовної заяви 

щодо відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди завданої внаслідок залиття квартири; 

порядок складання скарги на бездіяльність 

посадової особи; порядок дострокового розірвання 

договору оренди землі; гарантії для працівників 

при розірванні трудового договору. 

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

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

інших. 

Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 

постійно розширює мережу мобільних консультативних пунктів.  

На сьогоднішній день Центром відкрито та функціонує 13 консультаційних пунктів: 

- Для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій 

 - Для учасників АТО 

- Для всіх категорій громадян 

- Для ув'язнених 

- Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 29.12.2018 р. забезпечено діяльність 73 дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги, які працюють на базі Березанської, Новоодеської, Миколаївської, 

Очаківської центральної районної бібліотеки Миколаївської області, Очаківської міської 

централізованої бібліотеки для дорослих, Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. 

Кропивницького та бібліотек філіалів,  сільських радах, Очаківській міськрайонній філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості, Очаківського міськрайонного сектору філії 

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

Веснянська сільські ради Миколаївського району, Комісарівська та Тузлівська ЗОШ 

Березанського району, Новобогданівська та Старобогданівська сільські ради Миколаївського 

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

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

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

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

області. 

Так, протягом 2018 року працівниками Центру та відділами бюро надано 790 

консультацій та роз’яснень під час проведення 569 особистих прийомів громадян, в рамках 

роботи дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги:  

09 січня 2018 року працівниками Очаківського бюро разом із працівниками Очаківського 

міськрайонного відділу з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Південного 

міжрегіонального управління проведено 

спільний прийом осіб звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. Під час прийому 

було прийнято 3 осіб та надано 7 індивідуальних 

консультацій: порядок надання БВПД; порядок 

притягнення до адміністративної 

відповідальності; порядок стягнення 

заборгованості по заробітній платі; порядок 

видачі судового наказу; порядок приватизації 

земельної ділянки. 

08 лютого 2018 року в Березанському 

районному секторі з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України відбувся спільний прийом громадян фахівцями Березанського бюро та  

начальника Березанського РС, під час якого були надані консультації щодо сплати заборгованості 

за виконавчим документом та сплати виконавчого збору; відбування покарання за вчинене 

адміністративне правопорушення; оскарження відмови у призначенні субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг; відновлення втраченого паспорта громадянина України; оскарження 

рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності. 

16 березня 2018 року в громадській приймальні народного депутата України 

Вадатурського О., начальник відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрій Скляров провів 

спільний прийом громадян разом із помічником народного депутата України Аніщенком О.В. Під 

час проведення прийому прийнято громадянку з питанням стосовно земельного спору в межах 

населеного пункту. 

19 червня 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

Вікторія Царьова провела особистий прийом 

громадян для осіб, які відбувають покарання в 

Ольшанській виправній колонії №53. Під час 

прийому надано правову кунсультацію щодо 

порядку оформлення пенсії особою, яка відбуває 

покарання в м.п.в. 

22 червня 2018 року мобільною групою у 

складі начальника відділу «Новоодеське бюро 

правової допомоги» Андрія Склярова, головного 

спеціалісті Дмитра Молчанова та начальника 

Новоодеського РВ ДВС ГТУЮ в Миколаївській 

області Інни Чернової проведено виїзний прийом 

до села села Кандибине Новоодеського району 

Миколаївської області та проведено робочу зустріч з сільським головою та колективом, де 

обговорилися переваги надання БПД населенню. На прийом звернулась одна особа з питанням, 

що стосується збільшення розміру аліментів. 
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16 липня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія Кутюхіна 

здійснила прийом осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі на базі 

дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. Даний прийом здійснювався 

спільно із працівниками Очаківського 

міськрайонного сектору пробації філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській 

області. Під час спільного консультування було 

прийнято 4 особи, яким було надано роз’яснення з 

наступних питань: порядок надання БВПД; 

порядок надання адвоката у цивільному процесі, 

порядок зменшення розмірів аліментів на 

утримання малолітньої дитини, адміністративна 

відповідальність за несплату аліментів, порядок 

заміни громадських робіт тощо. 

29.08.2018 року в рамках роботи мобільної 

точки доступу начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова проведено чергування та прийом 

громадян на базі АвтовокзалМиколаївськийПост. Під час проведення прийому консультацію 

отримали 6 військовослужбовців з наступних питань: про порушують їх права на отримання 

земельних ділянок, бездіяльність держгеокадастру, труднощі при звільнені та переведені до іншої 

частини, складання договору оренди земельної ділянки тощо. 

03 вересня 2018 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська разом із працівниками Очаківського міськрайонного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській області провели спільний прийом для суб’єктів 

пробації з актуальних питань, було роз’яснено порядок щодо надання безоплатної правової 

допомоги в місті Очакові та Очаківському районі. Під час спільного консультування було надані 

консультації з наступних питань: поділ спільної сумісної власності подружжя; порядок складання 

позовної заяви про зменшення розміру аліментів, порядок оформлення житлової субсидії на 

оплату комунальних послуг; перетин кордону у разі наявності адміністративного стягнення. 

09 листопада 2018 року у Новоодеському бюро правової допомоги пройшов виїзний 

прийом Регіонального представника 

Уповноваженого ВРУ з прав людини у 

Миколаївській області Перебийніс Світлани. На 

прийом звернувся один громадянин із питанням 

що стосується кримінального процесу. 

12 листопада 2018 року головний 

спеціаліст відділу представництва Анастасія 

Заболотькова разом із працівниками 

Центрального та Заводського відділів філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Миколаївській області провели спільний прийом 

для суб’єктів пробації.  

 

 

Протягом 2018 р. працівниками Центру та відділами бюро було надано 39 скайп – 

консультацій та роз’яснень.  

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

період надано 36 консультацій. 

Також, протягом звітнього періоду працівниками Центру та відділами бюро надано 613 

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

З метою продовження інформування населення про функціонування системи безоплатної 

вторинної правової допомоги Першим миколаївським місцевим центром продовжується  активна 

робота щодо вуличного інформування громадян, серед яких: 
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05.01.2018 року, 16.03.2018 року, 06.04.2018 року, 10.04.2018 року, 20.04.2018 року, 

20.04.2018 року, 25.04.2018 року, 13.06.2018 року, 25.06.2018 року, 06.07.2018 року, 13.07.2018 

року, 25.07.2018 року, 31.08 2018 року, 14.09.2018 року, 21.09.2018 року проведено вуличне 

інформування жителів міста Нова Одеса по вулиці Центральній.  

15.01.2018 року, 16 та 27 березня 2018 року проведено вуличне інформування громадян в 

Центральному районі м. Миколаєва.  

16 січня 2018 року проведено вуличне інформування серед мешканців Новоодеського 

району. 

13.02.2018 року проведено інформаційну кампанію на вулицях с. Комісарівка 

Березанського району. 

29.03.2018 року, 27.04.2018 року, 04.05.2018 року, 22.06.2018 року, 27.06.2018 року 

проведено вуличне інформування громадян в м.Очакові. 

28.08.2018 року, 18.09.2018 року проведено вуличне інформування громадян в мкр. 

Варваровка. 

28 серпня 2018 року проведеноінформаційну кампанію на вулицях с. Комісарівка 

Березанського району Миколаївської області. 

19 вересня 2018 року проведено інформаційну кампанію на вулицях с. Дмитрівка 

Березанського району Миколаївської області. 

02.10.2018  проведено вуличне інформування серед жителів села Лимани Березанського 

району Миколаївської області. 

10.10.2018 проведено вуличне інформування серед жителів Петрівської сільської ради 

Миколаївського району.  

17.10.2018 проведено вуличне інформування серед жителів с. Іванівка Куцурубської 

сільсьї ради ОТГ Очаківського району, 19.10.2018  - в Михайлівській с/р Миколаївського району. 

23.10.2018  проведено вуличне інформування жителів с. Зелене Миколаївського району. 

26.10.2018 проведено вуличне інформування жителівДимівської, Дільничної та Бузької 

сільських рад Новоодеського району Миколаївської області, 08.11.2018 – с. Малахове Березанської 

селищної ради ОТГ Миколаївської області. 

19.12.2018  проведено вуличне інформування серед жителів Степівської сільської ради 

Миколаївського район, 21.12.2018 - серед жителів села Василівка Березанського району 

Миколаївської області та багато інших. 

У головному офісі Першого центру виготовлено та розміщено інформаційні стенди для 

інформування громадян з найбільш актуальних питань, продовжується робота щодо розміщення 

стаціонарних інформаційно-новинних площадок (стендів) з інформаційними матеріалами у 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціях та установах міста та області,  

яких за звітний період було розміщено 17. 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  

Фахівцями Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД та спеціалістами відділів 

Бюро правової допомоги активно практикується надання адресної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення, в тому числі особам з інвалідністю. У разі потреби, якщо особа, яка 

звертається за допомогою у наданні безоплатної вторинної правової допомоги не має змоги 

самостійно пересуватися, спеціалісти центру здійснюють виїзний прийом додому, для прийняття 

письмового звернення. 

- 03.01.2018 року фахівці Центру здійснили виїзний прийом до інваліда І групи гр..О., якому 

надано консультацію щодо відключення будинку від єлектроєнергії, та прийнято пакет 

документів щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

- 15.01.2018 року начальником відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрієм 

Скляровим було здійснено виїзд до особи з обмеженими можливостями за адресою його 

проживання - до Центру надання соціальних послуг населенню Новоодеського району. У 

громадянина прийнято документи, необхідні для призначення безкоштовного адвоката. 

- 14.03.2018 року працівниками Очаківського бюро правової допомоги була надана адресна 

допомога жительці міста Очакова, яка за станом свого здоров’я не може самостійно 

звернутися до Бюро за правовою допомогою. Працівники Бюро проконсультували 

громадянку Л. з приводу порядку позбавлення особи права користуватися жилим 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&story_id=891644320991394
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приміщенням, а також було роз’яснено порядок надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, адже громадянка Л. є відповідним суб’єктом даного права. 

- 29.03.2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» була надана 

адресна допомога жителю міста Очакова, з приводу порядку подання позовної заяви про 

відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання, а також було роз’яснено 

порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

- 02.04.2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» була надана 

адресна допомога жительці міста Очакова, яка за станом свого здоров’я не може самостійно 

звернутися до Бюро за правовою допомогою. Працівники Бюро проконсультували 

громадянку К. з приводу порядку складення заяви до управління соціального захисту 

населення для надання грошової допомоги для покращення житлово-побутових умов.. 

Громадянці К. було роз’яснено порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

адже вона є відповідним суб’єктом даного права.  

- 27.06.2018 року працівниками Новоодеського бюро правової допомоги Перший 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД здійснено виїзд до терапевтичного 

відділення Новоодеської центральної районної лікарні для здійснення адресної правової 

допомоги до особи з обмеженими можливостями для надання безоплатної первинної 

правової допомоги, яка полягала у складанні двох звернень до компетентних органів. 

- 09.07.2018 року заступнико начальника відділу правової інформації та консультації 

Катериною Штангрет здійснила виїзд до особи з інвалідністю ІІІ групи для надання 

роз'яснення щодо порядку визнання договору міни дійсним та прийнято пакет документів 

для призначення особі адвоката. 

- 08.08.2018 року працівники відділу "Новоодеське бюро правової допомоги" здійснили виїзд 

до громадянки Н., яка звернулась по телефону для надання адресної правової допомоги. 

Вході виїзду було з'ясовано, що питання лежить не у правовій площині. Тим не менш 

громадянці було надано роз'яснення щодо повноважень Бюро, можливість звернення в разі 

необхідності по телефону. В подальшому буде сформовано звернення до компетентних 

органів для отримання соціальної допомоги. 

- 15.08.2018 року працівниками Новоодеського бюро правової допомоги відвідано "Центр 

надання соціальних послуг населенню Новоодеського району" з метою надання громадянці 

адресної правової допомоги. 

- 19.09.2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» була надана 

адресна допомога жительці міста Очакова, яка за віком та станом свого здоров’я не може 

самостійно звернутися до Бюро за правовою допомогою. Працівники Бюро 

проконсультували громадянку П. з приводу порядку складення позовної заяви про стягнення 

аліментів на непрацездатну матір та порядку посвідчення довіреності на представництво 

інтересів особи. Громадянці П. було роз’яснено порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, адже вона є відповідним суб’єктом даного. 

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучені до надання БВПД зобов'язань, 

визначених у контракті про надання такої допомоги шляхом “зворотнього зв'язку” через 

опитування клієнтів щодо якості наданої правової допомоги, узагальнення успішного захисту та 

кращих практикадвокатської діяльності, який направлявся до РЦ. 

У жовтні-грудні 2018 року тривали робочі зустрічі з адвокатами Мілюченко А.Г., 

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

в ході яких обговорено проблемні питання надання БВПД та основні аспекти Постанови  МУ від 

17.09.2014 № 465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу”, обговорили Зміни до Методики обчислення розміру 

винагороди адвокатів, типові помилки при подачі актів про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, умови відшкодування витрат адвокатів. 

Протягом 2018 року відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

здійснювалось інтерв'ювання клієнтів щодо якості надання БВПД адвокатами та працівниками 

Першого МЦ. Під час інтерв'ювання заповнено 37 анкет зворотного зв'язку.  

Крім того, здійснено аналіз виданих доручень МЦ адвокатам та поданих актів надання 

БВПД. 
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Протягом 2018 р. відділом представництва Першого МЦ та фахівцями бюро правової 

допомоги закінчено приблизно 100 успішних судових  справ: 

1) Громадянин звернувся за правовою допомогою, щодо про встановлення факту смерті в 

порядку статті 317 ЦПК України.  Клієнту надано консультацію, складено заяву окремого 

провадження та подано до суду. Результат – заяву задовольнили. Рішення Очаківського 

міськрайонного суду від 03.2018 року, справа №483/459/18. 

2) Максим К. звернувся до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. До подання 

позову до суду заявник не проживав з дружиною більше року, спільне господарство не 

вели. Збереження шлюбу не можливе, оскільки порушувало інтереси обох. Суд 

задовольнив позовні вимоги.(477/2545/17) 

3) Жанна Я. звернулася до Центру за допомогою стягнення аліментів з чоловіка на утримання 

двох доньок, у розмірі 1/3 від усіх його доходів щомісячно. Відповідач добровільно 

аліменти не сплачував, не допомагав. У зв’язку з наведеними у заяві доводами, суд видав 

судовий наказ про стягнення аліментів з відповідача.(480/110/18) 

4) Вадим У. звернувся до Центру за допомогою з питання аліментів на повнолітню доньку, 

яка продовжує навчання. Заявник виступав по справі відповідачем. У відзиві на позовну 

заяву було зазначено, що заявник не проти сплачувати аліменти, але у розмірі 1/6 частки 

від доходів, оскільки має на своєму утриманні непрацездатних батьків. Суд, з’ясувавши усі 

обставини справи, вирішив стягувати з заявника аліменти на утримання повнолітньої 

доньки у розмірі 1/6 частини всіх видів його доходу. (205/6447/17) 

5) Діана Б. звернулася до Центру за допомогою у видачі українського свідоцтва про 

народження дитини. Заявниця народила дитину у тимчасовоокупованій території у АР 

Крим, про що було видано свідоцтво про народження. Заявниця зверталася до 

Миколаївського відділу державної реєстрації актів цивільного стану  із заявою про 

реєстрацію дитини, в чому їй було відмовлено. Завдяки грамотній правовій роботі 

представника Центру судом було задоволено заяву про встановлення факту народження 

дитини. (490/766/18) 

6) Оксана Б. звернулася до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. Подружнє 

життя між заявницею та відповідачем припинено з причин втрати взаєморозуміння, наміру 

продовжувати сімейні відносини у подружжя не було. Суд задовольнив позовні вимоги. 

(488/3858/17) 

7) Оксана Б. звернулася до Центру за допомогою стягнення аліментів з чоловіка на утримання 

дитини у розмірі ¼ частки від усіх його доходів щомісячно. Відповідач добровільно 

аліменти не сплачував, не допомагав. Суд задовольнив позовні вимоги. (справа 

№488/3859/17) 

8) Віктор Ч. звернувся до Центру за допомогою з питання зняття арешту на грошові кошти. 

Державний виконавець виніс постанову про накладення арешту на грошові кошти 

заявника, що містилися на рахунку, який був для нарахування пенсії заявника, єдиним 

джерелом доходу. Завдяки правильній правовій позиції та роботи працівника Центру, суд 

задовольнив скаргу у повному обсязі. (справа №482/82/18) 

9) Анастасія П.звернулась до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. До подання 

позову до суду заявниця не проживала із чоловіком більше року, спільне господарство не 

вели. Збереження шлюбу не можливе, оскільки порушувало інтереси обох. Суд 

задовольнив позовні вимоги.(справа № 482/2030/17) 

10) Марина Г. звернулась до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. До подання 

позову до суду заявниця не проживала із чоловіком, втратились почуття любові, 

взаємопідтримки, поваги, спільне господарство не вели. Суд задовольнив позовні вимоги. 

(справа № 488/1292/17). 

11) Визнання особи такою, що втратила право на проживання у житлі справа №487/6461/17 

12) Аліменти на утримання дитини 487/1239/18 

13) розірвання шлюбу 487/524/18 

14) Зміна  порядку стягнення аліментів з твердої суми  на  частку 489/1846/18 

15) Аліменти 487/1162/18 

16) Розірвання шлюбу  474/56/18 
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17) Зміна  (зменшення) розміру стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини 

487/827/18 

18) Стягнення додаткових витрат на утримання дитини 489/324/18 

19) Стягнення 3% річних за невиконання рішення суду 490/8572/17 

20) Аліменти на дитину яка досягла 18 років  та продовжує навчання 489/57/18 

21) Зміна розміру (збільшення) аліментів на утримання дитини 482/57/18 

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

480/1350/17 

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

487/323/18 

24) Стягнення пені за несплату аліментів 489/1140/18 

25) Визначення додаткового строку для вступу в право на спадщину 487/165/18 

26) Зняття обтяження (арешту) із нерухомого майна 490/5019/17 

27) Визнання рішення органу соц..захисту неправомірним зобов’язання вчинити певні дії 

487/5610/17 

28) Зміна розміру аліментів з твердої суми  на  частку 487/696/18 

29) Стягнення аліментів 490/1784/18 

30) Аліменти на дитину яка продовжує навчання 489/415/18 

31) Розірвання шлюбу  487/2091/18 

32) Розірвання шлюбу  662/1169/18 

33) Розірвання шлюбу 480/327/18 

34) Розірвання шлюбу 490/1184/18 

35) Стягнення аліментів. – 21.03.2018, Справа № 469/225/18 

36) Визнання права на житло за набувальною давністю. - 24.04.2018, Справа № 469/1182/17 

37) Встановлення факту родинних відносин – Справа № 469/1434/17 (Рішенням Березанського 

районного суду від 26.02.2018 року заяву було задоволено. Рішення набрало законної сили 

29.03.2018 року, але в зв’язку з допущенням судом описки та її виправленням, рішення 

суду отримали 23 квітня 2018 року) 

38) Встановлення факту проживання однією сім’єю – 23.03.2018, Справа № 469/1306/17. 

39) Розірвання шлюбу № 483/593/18  

40) Розірвання шлюбу № 483/2084/17 

41) Стягнення аліментів на утримання дитини. (482/620/18. Заяву задоволено. Судовий наказ 

видано. Новоодеський районний суд. 21.05.2018) 

42) Стягнення аліментів на утримання дитини. (482/695/18. Заяву задоволено. Судовий наказ 

видано. Новоодеський районний суд. 21.05.2018 

43)  Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 

483/1330/18 

44)  Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням № 

483/2016/18. 

45) Повернення депозитного вкладу № 487/5184/16-ц 

46)  Встановлення факту родинних відносин №490/3286/18 

47)  Розірвання шлюбу  № 689/1404/18 

48)  Стягнення аліментів № 480/1533/18 

49)  Розірвання шлюбу  №490/899/18 

50)  Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з 

реєстрації за місцем проживання №487/1915/18. 

51)  Стягнення грошових коштів по кредиту 487/2150/17 

52) Стягнення аліментів на утримання дитини №480/1413/17 

53) Стягнення аліментів на утримання дружини під час вагітності № 480/1412/17 

54)  Провадження в апеляційній інстанції № 22ц-784/932/18 відшкодування шкоди, завданої 

закладом лікування та органом державної влади 

55)  Провадження в апеляційній інстанції № №22-ц/784/979/18 стягнення додаткових витрат 

на утримання дитини 

56) Позбавлення батьківських прав 482/2043/17. 

57) Стягнення аліментів 482/2043/17. 
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58) Розірвання шлюбу 482/480/18. 

59) Стягнення аліментів 482/223/18. 

60) Стягнення аліментів 482/244/18 

61) Розірвання шлюбу 482/232/18. 

62) Розірвання шлюбу 482/282/18. 

63) Стягнення аліментів 482/455/18. 

64) Позбавлення батьківських прав 482/455/18. 

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

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

67) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням 482/1309/18 

68) Стягнення аліментів на дитину 482/1336/18 

69) Позбавлення особи права користування житловим приміщенням № 469/162/18 

70) Встановлення факту належності правовстановлюючих документів № 469/213/18 

71) Стягнення аліментів 482/1263/18. 

72) Встановлення факту належності правовстановлюючих документів  № 469/570/18, 

73) Розірвання шлюбу № 490/5516/18   

74) Розірвання шлюбу № 487/4041/18 

75) Встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території № 490/5076/18 

76) Розірвання шлюбу № 480/564/18 

77) Стягнення аліментів № 487/915/18 

78) Розірвання шлюбу № 473/2218/18 

79) Стягнення аліментів № 480/1136/18 

80) Надання права на шлюб №480/1387/18   

81) Позовна заява про надання права на шлюб № 483/1464/18 

82) Про стягнення аліментів на дитину-інваліда № 483/513/18 

83) Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з 

реєстрації за місцем проживання № 483/710/18. 

84)   Розірвання шлюбу  № 487/2772/18 

85) Розірвання шлюбу № 483/1526/18. 

86)  Розірвання шлюбу 482/232/18. 

87) Розірвання шлюбу 482/282/18. 

88) Стягнення аліментів  482/455/18. 

89) Позбавлення батьківських прав 482/455/18 

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

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

92) Стягнення аліментів 482/1263/18. 

93) Стягнення аліментів 482/1225/18. 

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

справі  

95) Встановлення факту належності правовстановлюючого документу - трудової книжки по справі № 

469/761/18. 

96) Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням по справі 

№ 469/749/18. 

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

98)  Встановлення факту належності правовстановлюючого документу по справі № 

469/1246/18. 

99) приміщенням(487/4468/18). 

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

№490/513/18. 

Розгляд інших справ триває. 

 

1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З метою розвитку людських ресурсів, в тому числі, пара-юристів місцевого 
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центру, підвищення кваліфікації, працівники центру постійно приймають участь у різноманітних 

семінарах та тренінгах. 

Протягом 23-25 січня 2018 року, працівники Центру та відділів бюро пройшли навчання 

у триденному навчально-методичному семінарі «Соціальні гарантії та пільги учасників АТО. 

Захист прав учасників бойових дій на Сході України». Семінар проводиться в рамках проекту 

«Посилення організаційної спроможності Центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та 

їх сім'ям у Миколаївській області», який реалізується ВБО "Ініціатива заради життя" за підтримки 

Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.  

12 лютого 2018 року на базі Першого миколаївського МЦ відбулася зустріч з адвокатами, 

які нещодавно пройшли конкурс з відбору адвокатів, 

та які залучилися для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та внесені до відповідного Реєстру 

адвокатів. Під час проведення зустрічі заступник 

начальника відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

ознайомила адвокатів з Методикою обчислення 

розміру винагороди адвокатам, які надають БВПД, 

складання звітів адвокатами про надання БВПД, 

проблемні питання, які можуть виникнути під час 

надання правової допомоги клієнтам за дорученнями, 

а також обговорено стандарти якості ЦАС, умови 

використання їх на практиці.    

15.02.2018 року для працівників Центру проведено навчання з питань найбільш 

ефективних способів дотримання законодавства про працю та дотримання вимог, щодо 

оформлення трудових відносин між работодавцем та робітниками підприємств, установ, 

організацій (Протокол №1). Головний  державний інспектор відділу з питань додерження 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці 

у Миколаївській області Олена Пшенична розповіла про здійснення державного контролю за 

додерженням законодавства про працю; відповідальність за порушення вимог законодавства про 

працю; питання дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; питання щодо 

індексації заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням 

строків її виплати; питання оформлення та розірвання трудового договору тощо. 

Протягом 21-23 лютого 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання безоплатної ППД Вікторія 

Царьова приймала участь у тренінгу "Медіація в 

сімейних спорах", який реалізується ВБО 

"Ініціатива заради життя " в рамках проекту 

Миколаївська Школа медіації. Учасники тренінгу 

дізнались про основні етапи проведення медіації, 

про медіацію у сімейних спорах, типові причини 

конфліктів у родині, у яких випадках сімейна 

медіація недоречна, навички активного слухання 

та шкідливе слухання, та проводили медіацію за 

представленими кейсами. 

29 березня 2018 року у приміщенні 

центру відбулося навчання фахівців та підведення 

підсумків роботи за 1 квартал 2018 р. На навчанні 

також розглянули питання практичних аспектів та рекомендацій щодо використання 

інформаційних технологій для забезпечення надання БВПД, обговорили ще раз стандарти якості 

надання БВПД у цивільному, адміністративному процесах та представництво у кримінальному 

процесі, показникі оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, обговорили проблемні питання, які виникають у роботі задля 

поліпшення якості надання. 

Протягом 30.03-01.04.2018 року заступник директора Ольга Василенко та начальник 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
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допомоги Вікторія Царьова прийняли участь у тренінгу "Застосування медіації для вирішення 

конфліктів за участю неповнолітніх", який реалізується ВБО "Ініціатива заради життя" в рамках 

Миколаївська Школа медіації. Під час тренінгу учасники ознайомились з принципами відновного 

правосуддя в Україні, обговорили нові підходи у захисті прав неповнолітніх, які перебувають у 

конфлікті із законом, опанували техніку проведення медіації у кримінальних справах.  

19 квітня 2018 року проведено навчання для 

працівників відділу «Березанське бюро правової допомоги» на 

тему: «Пріоритети розвитку системи безоплатної правової 

допомоги, здійснення представнитцва інтересів громадян та 

ефективності консультування громадян у бюро правової 

допомоги». 

15 травня 2018 року працівники центру взяли участь у 

семінарі-практикумі для працівників місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Миколаївської області з використанням техніки case-study 

«Особливості надання правової допомоги ВПО». На данному 

заході обговорювались наступні питання: гарантії у сфері 

житлового та житлово-комунального господарства (щомісячна 

адресна допомога на покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг; кредитування на 

будівництво індивідуального житла «Власний дім»; програма 

«Доступне житло); гарантії у сфері соціального захисту (правові аспекти механізму 

призначення/відновлення соціальних виплат ВПО; порядок призначення/відновлення пенсійних 

виплат для ВПО); гарантії у сфері трудових відносин (звільнення з підприємств на 

непідконтрольною території і подальшого оформлення документів для працевлаштування; 

стягнення заборгованості по заробітній платі з підприємства, що знаходиться на тимчасово 

окупованій території; заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб (+яким чином 

стати на облік в центр зайнятості, якщо немає документів, які підтверджують звільнення, немає 

трудової книжки? куди звернутися, щоб звільнитися з підприємства, яке знаходиться на тимчасово 

окупованій території); особливості оформлення правочинів щодо нерухомого майна та спадкових 

прав на тимчасово окупованій території; відновлення втраченого судового/виконавчого 

провадження тощо. 

21-22 травня 2018 року інтегратор Вікторія Царьова прийняла участь у тренінгу 

«Юридичний супровід та консультування людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, уразливим до зараження 

ВІЛ та хворим на туберкульоз». 

31 травня -1 червня 2018 року працівники центру та відділв бюро прийняли участь у 

дводенному тренінгу з розвитку навичок роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів системи 

безоплатної правової допомоги. Мета тренінгу - розвиток комунікативних навичок роботи із 

соціально вразливими категоріями осіб, зокрема, постраждалими від домашнього та гендерно 

зумовленого насильства, дітьми, учасниками антитерористичної операції, внутрішньо 

переміщеними особами та особами похилого віку. 

04 червня 2018 року проведено навчання для працівників відділу «Новоодеське бюро 

правової допомоги» на тему: «Робота дистанційних та мобільних пінктів доступу до безоплатної 

правової допомоги. Затвердження програм надання БПД органами місцевого самоврядування». 

6-7 червня 2018 року інтегратор центру Вікторія Царьова та начальник відділу 

представництва Вікторія Пазурчик прийняли участь у тренінгу Школи з прав людини – це освітній 

проект, започаткований у 2017 році Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту 

«Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» за підтримки Уряду Канади 

спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, метою якого є підвищення рівня 

знань кожної особи з питань захисту фундаментальних прав і основоположних свобод.  

20 червня 2018 року головний спеціаліст відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Ірина Слюсаренко прийняла участь в навчальному тренінгу 
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«Виконання розпорядниками вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

організованому Центром демократії та верховенства права CEDEM, Секретаріатом 

Уповноваженого ВРУ з прав Людини та Миколаївським Центром розвитку місцевого 

самоврядування. Основною метою цього тренінгу є підвищення обізнаності службовців у сфері 

законодавства про доступ до публічної інформації та кращих практик його виконання, шляхом 

проведення навчання, в межах якого всі учасники отримали можливість оволодіти знаннями про 

організацію належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

22 червня 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова надавала методичну 

допомогу працівника відділу "Очаківське бюро правової допомоги", щодо взаємодії з 

новоствореними ОТГ, військовими частинами м. Очакова тощо. 

26 червня 2018 року, працівники центру та відділів бюро прийняли участь у тренінгу для 

фахівців системи БПД та адвокатів, організованому Регіональним центром з надання БВПД у 

Миколаївській області. Під час тренінгу були розглянуті питання: 1. Зміни в цивільному 

процесуальному законодавстві. 2. Новий порядок оформлення житлових субсидій. 3. Особливості 

оформлення паспорта громадянина України. А також відбулася презентація кращих практик 

впровадження програм надання БПД в територіальних громадах, яку представил та поділился 

власним досвідом начальник відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» Андрей Скляров.  

25-26 червня 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у тренінгу 

"Розпізнавання та реагування на дискримінацію". Учасники тренінгу дізнались про: 

Повноваження та діяльність Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації. 

Антискримінаційне законодавство; Поняття та принціп рівності. Поняття та ознаки дискримінації. 

Форми дискримінації; Дикримінацію за ознакою етнічного походження; Дикримінацію за ознакою 

сексуальної орієнтації; Дикримінацію за ознакою інвалідності та стану здоров'я; Дикримінацію за 

ознакою релігійних переконань та за іншими ознаками тощо. 

13 липня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у круглому столі 

TheWorldCafe - Школа без конфліктів в Херсоні. Шкільні конфлікти між однолітками чи між 

вчителем та учнем – вразливі теми для обговорення, як для батьків, так і для адміністрації школи. 

Але більш резонансні ситуації складаються, якщо конфлікт назріває між батьками та 

адміністрацією. Коли такий конфлікт виходить за рамки школи, та набуває публічного галасу 

починають «летіти голови». Саме ці теми конфліктів та шляхи їх подолання, відповідальність, 

використання медіації, як інструмент примирення та роль медіації у сучасній український школі. 

Захід відбувся у рамках проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління 

миротворців в Україні», що реалізовується командою громадської організації Офіс Регіонального 

Розвитку у партнерстві з KinderhilfswerkChildFundDeutschland за фінансової підтримки 

AuswärtigesAmt 

19 липня начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик прийняла участь у робочої 

зустрічі з обговорення методичних рекомендацій щодо ідентифікації випадків гендерної 

дискримінації та надання допомоги постраждалим, яка відбулась в правовому клубі 

PRAVOKATOR правовий клуб Одеса. Зустріч організована Асоціація жінок-юристок України 

"ЮрФем" за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні. У програмі 

зустрічі було обговорено питання: поняття гендерної дискримінації за національним та 

міжнародним законодавством; спори, які виникають із сімейних та трудових правовідносин, 

віднаходження дискримінації у справах, я якими звертаються клієнти, та ін. 

20 липня начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик прийняла участь у 

круглому столі TheWorldCafe - Школа без конфліктів в Миколаєві. Захід відбувся у рамках проекту 

«Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в Україні», що 

реалізовується командою громадської організації Офіс Регіонального Розвитку у партнерстві з 

KinderhilfswerkChildFundDeutschland за фінансової підтримки AuswärtigesAmt 
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Візит колег з інших областей — це завжди чудова нагода не 

лише обмінятися досвідом та знаннями, поділитися власними 

напрацюваннями, але й можливість налагодити дружні 

взаємини. Так, 23.10.2018 проведено робочу зустріч між 

інтегратором Першого центру та інтегратором Каховського 

місцевого центру з НБВПД.  

Зустріч проведена з метою обміну позитивним досвідом 

на міжрегіональному рівні. Під час зустрічі інтеграторами 

Центрів досягнуто домовленості про співпрацю в написанні 

грантових проектів, програм з надання безоплатної правової 

допомоги мешканцям районів та об'єднаних територіальних 

громад. 

12.11.2018 працівники центру та відділів бюро правової 

допомоги прийняли участь у навчанні, під час якого 

розглядалися такі питання: особливості та практичні аспекти 

спадкування; захист прав учасників бойових дій та членів їхніх 

сімей; права, гарантії та пільги учасників бойових дій. Друга частина навчання пройшла у форматі 

«діалог з суддею». 

01.11.2018 та 15.11.2018  працівники центру та відділів бюро прийняли участь у тренінгу 

"Земельна просвіта".  

09.11.2018 року про власні 

напрацювання та механізм їх впровадження 

говорили на розширеній нараді за участі 

працівників центру та бюро правової допомоги,  

розглядались питання щодо видачі доручень 

адвокатам/працівникам центру та відділів бюро, 

проаналізовано інформацію щодо розподілу справ 

між адвокатами/працівникам центру та відділів 

бюро, я також виплачених коштів по прийнятим 

актам від адвокатів. 

15.11.2018  для працівників Очаківського 

відділу бюро правової допомоги,  19.11.2018 для 

працівників Березанського відділу БПД,  

20.11.2018  - Новоодеського бюро та  17.12.2018 року - Ольшанського бюро проведено навчання з 

питань охорони праці (інструктажів) та ознайомлення з вимогами електронного декларування. 

12.11.2018 проведено моніторинг діяльності Новоодеського відділу бюро правової 

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

діловодства тощо. 

30.11.2018  головний спеціаліст відділу представництва центру Анастасія Заболотькова та 

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

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

області". 

29.12.2018 у Першому МЦ  підведено підсумки діяльності центру та відділв бюро за 2018 

рік, а також фахівці колективу обговорили актуальні питання щодо планування діяльності на 2019 

рік. 

У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» - в даний час на платформі розміщено 

наступні правові консультації: 

- Договір купівлі продажу майна з аукціону; 

- Особливості укладання поперових договорів купівлі-продажу нерухомості; 

- Фіктивний правочин: поняття та правові наслідки; 

- Удаваний правочин: поняття та правові наслідки; 

- Приватизація гаражу у гаражному кооперативі; 

- Договір на користь третьої особи; 
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- Реєстрація права власності за договорами купівлі-продажу нерухомого майна з 

відчуженням або розсроченням платежу. 

- Допомога по тимчасовій непрацездатності учасникам ООС (АТО).  

- Отримання статусу учасника бойових дій та позбавлення такого статусу.  

- Майнові права дітей та їх охорона відповідно до законодавства України. 

- Притягнення до відповідальності за введення суду в оману. 

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

- Особлтвості внесення записів до трудової книжки мобілізованого.  

- Працевлаштування та допомога по безробіттю учасникам АТО  

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

- Боргова розписка; 

- Порядок повернення депозиту по договору банківського вкладу; 

- Встановлення факту спільного проживання; 

- Визнання права власності на земельну ділянку (пай); 

- Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) або для забудови (суперфіцій); 

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна; 

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

- Договір комерційної концесії; 

- Особливості укладання попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості; 

- Договір на користь третьої особи; 

- Права породіль; 

- Стягнення аліментів в спрощеному порядку (наказне провадження). 

 

 [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Задля ефективного вирішення актуальних питань, обговорення та оперативного планування 

протягом кварталу проводились оперативні наради керівництва РЦ з директорами МЦ, у тому 

числі, шляхом ІР-конференцій. 

Відповідно до порядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та 

його територіальних відділень Першим МЦ здійснюються необхідні заходи щодо контролю та 

виконання всіх стадій бюджетного процесу, порядку оперативного планування та моніторингу 

дяльності. 

У звітньому періоді моніторингова група у складі представників Першого центру – 

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

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

офісі Центру проведено 7 загальних нарад - навчання за участю працівників Першого центру та 

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

покращення роботи та усунення недоліків. 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
Протягом 2018 р.   Першим миколаївським місцевим центром з надання БВПД та бюро 

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

5324 звернень клієнтів, надано 7698 правових консультації, 1309 осіб  надали письмову заяву про 

надання БВПД. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих  

звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1

1 

Відділ правової інформації 

та консультацій 
2409 1576 833 

2

2 
Відділ «Березанське БПД» 2332 2248 84 

3

3 
Відділ «Новоодеське БПД» 1463 1301 162 

4

4 
Відділ «Ольшанське БПД» 1323 1237 86 

5

5 
Відділ «Очаківське БПД» 1480 1336 144 

6 Разом по МЦ 9007 7698 1309 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 1282 рішення 

про надання БВПД та надано 818 доручень адвокатам та 531 – наказ штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 26 письмовим 

зверненням було прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 
919 10,2% 

спадкового 
587 6,5% 

сімейного 
1243 13,8% 

медичного 
105 1,2% 

трудового 
480 5,3% 

адміністративного 
399 4,4 % 

земельного 
581 6,5% 

договірного 
718 8,0 % 

житлового 
1013 11,2 % 

іншого цивільного права 
1425 15,8% 

з питань виконання судових рішень 
271 3,0 % 

з неправових питань 
36 0,4% 

з інших питань 
1226 13,7 % 
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За звітний період було зареєстровано письмових звернень про надання БВПД від 

наступних категорій громадян: 

малозабезпечених осіб  

 
932 71,7 

ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

146 11,2 

осіб з інвалідністю 

 
126 9,7 

внутрішньо-переміщених осіб 

 
48 3,7 

особи, які перебувають під юрисдикцією 

України і звернулися для отримання статусу особи, 

на яку поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

1 0,08 

діти-сироти 

 
3 0,2 

діти, позбавлені батьківського піклування 

 
9 0,7 

діти, які перебувають у складних життєвих 

обставинах 
5 0,4 

особи, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 
1 0,08 

діти, які не належать до окремих категорій 24 1,8 

особи, які мають статус свідків/потерпілих у 

кримінальних провадженнях 
3 0,24 

особи, які постраждали від домашнього 

насильства 
2 0,2 

919

587

1243

105

480
399581

718

1013

1425

1226 36
271

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ 

ПИТАННЯ

соціальне забезпечення

спадкове 

сімейне 

медичне

трудове

адміністративне

земельне

договірне

житлове

інші цивільні

інше

неправове питання
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932

126

5

146
48

3

9

1
24

3 2

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ 
ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД

особи, які перебувають під 
юрисдикцією України

інваліди, які отримують 
пенсію у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб
діти, які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах

ветерани війни

внутрішньо переміщені особи

діти-сироти

42
968

2656

1658

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ

до 18 років

18-35 років35-60 
років

35-60 років

понад 60 років
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги у 2018 року 

було: 

 

 здійснено 248 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 569 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

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

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

1430 осіб, в тому числі 790 особи звернулося за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до дистанційного пункту доступу до БПД та 640 осіб - до мобільних 

консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 154 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

 прийнято для перевірки 566 актів від адвокатів,  

 проведено 678 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 719  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано  312 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 протягом 2018 року на працівників Першого центру та відділів бюро видано 531 наказ щодо 

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

здійснення представництва інтересів осіб. 
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