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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. 

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

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій.  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

                   [2.1.] Результативні показники діяльності Регіонального центру.  
 

                   [2.2.] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 
 

  Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають  
безоплатну вторинну правову допомогу. 
 

 
 
 
 
 



На території Миколаївської області доступ до безоплатної правової допомоги 
забезпечують Регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги у 
Миколаївській області  та 3 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги: 2 у місті Миколаєві та 1 у місті Вознесенську. З 01.09.2016 діють 18 бюро 
правової допомоги. 

 

 
 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 46. 

Електронна пошта: office.mykolaiv@legalaid.mk.ua  

[Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Образцова, буд. 4А. 

Електронна пошта:  mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.mk.ua   Контактний телефон: (0512) 47-20-90 

[Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 61. 

Електронна пошта:   mykolaiv2.mykolaiv@legalaid.mk.ua  Контактний телефон: (0512) 44-54-60 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Вознесенськ, вул. Київська, буд. 26А. 

Електронна пошта:   voznesensk.mykolaiv@legalaid.mk.ua   Контактний телефон: 05134-3-25-14 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 
 

 
 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад  

 
 

03 січня, Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про 
Вищу раду правосуддя». Цим документом,    зокрема, внесені    зміни    до    
Закону    України    «Про    безоплатну  правову  допомогу» в частині 
розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Метою зазначених законодавчих новел є посилення соціальних гарантій шляхом 
розширення кола осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

 
Насамперед, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та осіб, які до 

сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Така ж соціальна 

гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника 

бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у 

тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону 

України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту», почала 

надаватися не лише з питань їх соціального захисту, як це було до прийняття 

зазначених змін, а з будь-яких інших питань. Також суттєво змінилися 

підходи до визначення рівня малозабезпеченості: 

  - по-перше, особа стала мати таке право, якщо її дохід не перевищує двох 
прожиткових мінімумів; 

 
  - по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за    
допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер. 

 
Внесені зміни враховують об’єктивну потребу у забезпеченні доступу до 

безоплатної правової допомоги особам, які мають дохід, що дорівнює прожитковому 
мінімуму або навіть більше, проте є недостатнім для самостійної оплати правових 
послуг. Крім того, прийняті зміни  зроблять особу незалежною від доходів інших членів 
сім’ї у питанні звернення за безоплатною правовою допомогою. Насамперед, це 
уможливить звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси та права яких 
порушуються в сім’ї. 

 
Реалізувати  своє  право   на   безоплатну  правову  допомогу  можна   через 

мережу   центрів    з  надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх структурні 
підрозділи – бюро   правової  допомоги. Правові послуги надають адвокати та штатні 
юристи центрів. Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної 
правової допомоги, можна отримати за номером цілодобової телефонної лінії – 0 800 
213 103 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року 
№275-р Уряд затвердив середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 
2020 року та план пріоритетних дій Уряду на 2017 рік. Однією із стратегічних 
цілей, визначених планами, є забезпечення рівного доступу до правосуддя та 
правової допомоги через подальший розвиток системи безоплатної правової 
допомоги в Україні. 

Середньостроковою метою, визначеною Планом дій до 2020 року, є використання 
правових інструментів для вирішення життєвих питань та забезпечення рівного доступу 
до правосуддя; відповідність мережі незалежних надавачів безоплатної правової 
допомоги правовим потребам людей; визначення територіальними громадами та 
державою важливості і необхідності безоплатної правової допомоги як соціальної гарантії 
та забезпечення її стабільного фінансування з державного та місцевих бюджетів. 

Суть підходу, який вже реалізується на сьогодні, передбачає: 

- забезпечення переходу до змішаної моделі надання безоплатної вторинної 
правової допомоги – здійснення представництва інтересів у суді як адвокатами, які 
працюють у системі безоплатної правової допомоги, так і юристами центрів надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 

- переорієнтацію всієї системи надання правової допомоги індивідуально кожному 
клієнтові на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад, що є важливою умовою успіху багатьох реформ, які проводяться в Україні: 
децентралізації, антикорупційної реформи, реформи правосуддя, а також інклюзивного і 
сталого економічного зростання, підвищення суспільної безпеки; 

- створення ефективної системи підвищення кваліфікації, узагальнення та 
поширення кращої практики та забезпечення обміну досвідом для працівників системи 
безоплатної правової допомоги, прокуратури, органів внутрішніх справ, судових органів, 
адвокатів, громадських організацій, волонтерських рухів, представників органів місцевого 

самоврядування; 

- забезпечення проведення постійного моніторингу правових потреб громадян, 
функціонування та регулярне оновлення загальнодоступної бази електронних 
консультацій з правових питань та запуск роботи п’яти міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ у містах Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові, які стануть 
основою інфраструктури системи управління правовими знаннями; 

- забезпечення системної роботи із залучення органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, волонтерських рухів для надання безоплатної первинної 
правової допомоги, розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 
безоплатної правової допомоги та створення сприятливого середовища на рівні 
територіальних громад для якісного забезпечення їх правових потреб; 

- формування гнучкої системи надання безоплатної правової допомоги, що 
оперативно реагує на правові потреби громади. 

У плані пріоритетних дій Уряду на поточний 2017 рік у рамках 
стратегічної цілі «Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги»  
реалізуються також наступні кроки: 

- створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу системи надання безоплатної правової допомоги, 
правничої спільноти та партнерських мереж системи надання безоплатної правової 
допомоги; 
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- децентралізація системи надання безоплатної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах, а також пілотування моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях; 

- розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій. 

17 серпня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів 

України від 9 серпня 2017 року № 575, яка спростила умови відбору адвокатів 

для надання безоплатної правової допомоги. 

Так, адвокати, які хочуть надавати безоплатну правову допомогу, зможуть 

реєструватися онлайн, надсилати в електронному вигляді скановані копії необхідних для 

відбору документів та проходити дистанційно курс, розроблений фахівцями 

Координаційного центру. 

Прийнята постанова передбачає: 
- можливість онлайн реєстрації адвокатів, які виявили бажання взяти участь у 

відборі адвокатів, що залучаються для надання БПД; 
- можливість надсилання адвокатом в електронному вигляді сканованих копій 

документів, перелік яких визначено Порядком і умовами проведення конкурсу; 
- проходження адвокатами дистанційного курсу, за результатами якого буде 

автоматично формуватися оцінка; 
- скорочення з трьох до двох етапів проведення конкурсу. Перший етап 

передбачатиме оцінювання за критеріями стажу, спеціалізації, наявності дисциплінарних 
стягнень та врахування оцінки за проходження дистанційного курсу. На другому етапі 
проводитимуться індивідуальні співбесіди з адвокатами щодо оцінки їх мотивації до 
роботи в системі БПД. 

Крім того, на засіданні Уряду внесено зміни до постанови КМУ від 20 червня 2012 
року №552. Згідно внесених змін: 

- підвищено розміри посадових окладів працівників системи надання БПД з 
урахуванням розмірів посадових окладів працівників державних органів; 

- розмежовано на рівні схеми посадових окладів відповідні групи посад у 
залежності від юрисдикції установ: вся територія України; територія Автономної 
Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя; територія 
одного або кількох районів, міст обласного значення. 

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про оголошення в Україні 2018 

року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»  

Президент Петро Порошенко підписав Указ №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 

року Роком реалізації правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!». Указ сприятиме 

формуванню правової культури та свідомості у суспільстві, підвищенню рівня знань 

громадян щодо механізмів захисту своїх прав. 

        Відповідну ініціативу Глави держави щодо посилення захисту прав і свобод громадян 

та покращення надання безоплатної правової допомоги було розглянуто на засіданні 

Національної ради реформ, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента 

України. 

Під час обговорення Президент повідомив, що пропонується започаткувати спільну 

програму «Я маю право». «І це буде не просто правова безоплатна допомога у судах, яка 

є і зараз. А це – безоплатні юридичні консультації, на які будуть мати право найменш 

захищені верстви населення», — наголосив Глава держави. 

«Це надзвичайно важливо. Я впевнений, що ця програма підвищить рівень захисту 

конституційних прав і свобод громадян, в тому числі, і з юридичної точки зору», — 

підкреслив Петро Порошенко. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575-2017-%D0%BF
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       Указом оголошується 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» та доручається Кабінету Міністрів України затвердити план заходів із реалізації 

зазначеного проекту. 

        Уряд має забезпечити інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та 

Законами права у відповідних сферах через засоби масової інформації, шляхом 

запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за 

місцем проживання, виготовлення інформаційних матеріалів. 

     Крім того, мають здійснюватися комунікаційні заходи з метою запровадження 

реалізації цього проекту. 

       Кабінет Міністрів України також має щоквартально інформувати Главу держави про 

хід проведення Року реалізації проекту «Я маю право!». 

        Також документ визначає, що органи місцевого самоврядування мають сприяти 

забезпеченню реалізації цього проекту шляхом проведення відповідної інформаційно-

роз’яснювальної роботи.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

 

 

     17 січня 2017 року в Миколаївській обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова 
пройшла підсумкова прес – конференція в 
рамках оголошення результатів роботи 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області та діяльності 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області за 2016 рік. В ході роботи конференції 
обговорювались найбільш важливі   питання,   в    
тому    числі    щодо розвитку системи 
безоплатної правової допомоги. Директор 
Регіонального центру, виступив з доповіддю 
«Діяльність Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області за 2016 рік», зазначив про 
місії і основні пріоритети роботи центрів з 
надання безоплатної правової допомоги – 
посилення правової спроможності 
територіальних громад. А також, наголосив на 
реформі територіальних органів юстиції, яка є 
наступним логічним етапом децентралізації 
послуг Міністерства  юстиції України та надання 
можливості отримання таких послуг у режимі он-
лайн з одночасним розширенням доступу до 
безоплатної правової допомоги та підвищенням її 
якості. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 лютого 2017 року в актовій залі Першої 
української гімназії ім. М. Аркаса відбулась звітна 
конференція ради гімназії. У роботі конференції 
прийняв участь директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області В. Чистий, який 
обраний  до складу ради гімназії від 
громадськості. Серед вчителів та запрошених 
розповсюджено інформаційні календарі. 
Користуючись нагодою, працівники центру 
провели бесіду серед учнів гімназії «Свої права 
треба знати». 

 

 

 

 

  



 

 

26 жовтня 2017 року, під час спільної зустрічі, яка 
проводилась з Миколаївським обласним 
центром зайнятості, директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській 
області Валентин Чистий прозвітував про роботу 
центру за 9 місяців 2017 року.  

   Під час свого виступу Валентин Чистий розповів 
про головні напрями роботи та найактуальніші 
питання, над якими працював центр протягом 
трьох кварталів поточного року, навів статистичні 
дані та показники діяльності РЦ й місцевих 
центрів. 

  

 

 

 

  21 лютого 2017 року проведено оперативну 
нараду. Обговорено додержання конституційних 
прав ув’язнених та засуджених, які перебувають в 
установах управління Державної пенітенціарної 
служби України у Миколаївській області, 
забезпечення їх належними матеріально- 
побутовими та медико-санітарними умовами 
тримання. Участь у нараді взяли представники 
Південного міжрегіонального управління з 
питань виконання    кримінальних    покарань     
та  пробації Міністерства юстиції України, 
Регіональний координатор зв’язків з  
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Є. Прусов, представники 
регіонального центру з надання БВПД, керівники 
установ виконання покарань області, місцевих 
прокуратур.  

  

 

 

06.03.2017 року в прокуратурі Миколаївської 
області відбулась  нарада  з  підготовки   
проведення «круглого столу» на тему 
«Забезпечення прав осіб при затриманнях в 
кримінальному і адміністративному процесах». 
За участі заступника прокурора Миколаївської 
області А. Жмура, директора Регіонального 
центру В. Чистого, Регіонального координатора 
взаємодії з громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини Є. 
Прусова, представника відділу уповноважених 
Голови з питань контролю за дотриманням прав 
людини в поліцейській діяльності Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції 
України О. Синьова. 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions


  

 

 

 

 

 

Регіональний центр з надання БВПД у 
Миколаївській області спільно з Першим 
миколаївським місцевим центром з надання 
БВПД  презентували програму надання 
безоплатної правової допомоги у Миколаївській 
обласній раді. Перед початком засідання сесії, 
директор Регіонального Центру Валентин 
Чистий розповів депутатам облради, голові  ОДА, 
райради та іншим гостям сесії про основні 
аспекти програми надання БПД, зосереджуючи 
особливу увагу на таких розділах: розроблення, 
планування, виконання та формат звітування. 
Представники Першого МЦ розповсюдили серед 
учасників засідання друковані матеріали системи 
правової допомоги.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Регіональний центр в приміщенні 
Миколаївського Центру розвитку місцевого 
самоврядування провів нараду з адвокатами 
системи БПД.  

Валентин Чистий підбив підсумки 
роботи адвокатів за 2017 рік та провів аналіз 
їхньої діяльності. Також він презентував 
результативні показники Регіонального центру з 
надання БВПД за 11 місяців поточного року. У 
ході зустрічі обговорювались проблемні питання 
з якими довелось 
зіштовхнутись адвокатам системи правової 
допомоги протягом останніх дванадцяти місяців, 
а також висловлювались перспективи 
поліпшення роботи у 2018 році. 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?fref=mentions
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?fref=mentions
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B4%D0%B0?source=feed_text&story_id=1659264734097427
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=1659264734097427
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=1733775536646346
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=1733775536646346
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&story_id=1733775536646346


  

 

 

 

 

 

 

 

   10 березня  2017 року, відбулась робоча 
зустріч з Головою миколаївського         
регіонального      осередку ГС «Всеукраїнське       
об’єднання       учасників       АТО«УКРАЇНЦІ-
РАЗОМ!». В ході перемовин обговорили засади 
плідного співробітництва та шляхи реалізації 
завдань, визначених    Меморандумом про      
співпрацю між Координаційним центром з 
надання правової  допомоги  та ГС      
«Всеукраїнське       об’єднання               учасників АТО 
«УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!», який був підписаний 20 
грудня 2016 року. Сторони домовились про те, 
що по мірі створення  осередків вищезгаданого 
об’єднання у районах Миколаївської області 
також буде налагоджена тісна співпраця між 
організаціями, метою якої являється захист 
прав та свобод, які брали участь в 
антитерористичній операції, та членів їх сімей. 

  

 

 

 

 

 

  
    Директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентин Чистий 
прийняв участь    у    засіданні    «круглого    
столу» на тему «Торгівля людьми як порушення 
прав людини» та висловив свою пропозицію 
щодо вирішення проблеми. До участі 
запрошено молодь міста для роз’яснення 
питань, що стосуються запобіганню торгівлі 
людьми та захисту прав осіб, які постраждали в 
результаті таких незаконних дій. Директор 
Регіонального центру з надання БВПД Валентин 
Чистий запропонував створити програму 
захисту громадян щодо протидії торгівлі 
людьми, яка б передбачала і фінансові 
зобов’язання. За результатами засідання 
вирішено створити робочу групу для 
об'єднання зусиль щодо активізації 
правороз'яснювальної роботи серед молоді та 
протидії порушенню прав громадян та 
розроблення вищевказаної програми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://legalaid.gov.ua/images/docs/16122619_01_024678document_scan.pdf
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1916-koordynatsiinyi-tsentr-ta-vo-ukrayintsi-razom-ob-iednuiut-zusyllia-zadlia-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1916-koordynatsiinyi-tsentr-ta-vo-ukrayintsi-razom-ob-iednuiut-zusyllia-zadlia-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1916-koordynatsiinyi-tsentr-ta-vo-ukrayintsi-razom-ob-iednuiut-zusyllia-zadlia-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1916-koordynatsiinyi-tsentr-ta-vo-ukrayintsi-razom-ob-iednuiut-zusyllia-zadlia-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1916-koordynatsiinyi-tsentr-ta-vo-ukrayintsi-razom-ob-iednuiut-zusyllia-zadlia-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1916-koordynatsiinyi-tsentr-ta-vo-ukrayintsi-razom-ob-iednuiut-zusyllia-zadlia-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato


  
 

 

 

 

 
    В 3 кварталі 2017 року Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області взяв участь у 
діалоговій платформі з питань захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб, яка відбулась в 
рамках проекту «Надання безкоштовної 
правової допомоги та інших видів захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб». Захід був 
організований Громадською організацією 
«Десяте квітня» за підтримки Агентства ООН у 
справах біженців. 
 

 

 

 

8 грудня 2017 року, заступник директора 
Регіонального центру Віктор Сандул разом з 
керівництвом та працівниками Першого 
миколаївського місцевого центру та Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
провели спільну зустріч з Громадською 
організацією «Десяте квітня». 

Під час заходу представники структур обговорили 
питання ефективної взаємодії щодо 
перенаправлення внутрішньо переміщених осіб 
для отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги до центрів з НБВПД.  

 
  

 

28 липня 2017 року, за участі Міністра юстиції 
України Павла Петренка та в.о. директора 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги Олексія Бонюка у Миколаєві 
відбулось відкриття Консультаційного центру 
для громадян при обласній державній 
адміністрації. Установа функціонуватиме для 
створення необхідних умов у частині реалізації 
конституційних прав громадян на звернення до 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадових і службових осіб 
цих органів.  
 
 
 
 

  



  

 

 

7 вересня 2017 року у Національній асоціації 
адвокатів України (НААУ) відбулася зустріч між 
представниками системи безоплатної правової 
допомоги з приводу обговорення 
запропонованого Координаційним центром з 
надання правової допомоги проекту стандартів 
якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних 
справах (далі – Стандартів ЦАС). Досягнуто 
домовленостей щодо доопрацювання проекту 
Стандартів ЦАС з метою його якнайшвидшого 
погодження Радою адвокатів України.     
 
 
 
 

  

 

 

 

 
03 листопада 2017 року, директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській 
області Валентин Чистий взяв участь у засіданні 
Ради адвокатів Миколаївської області. В ході 
засідання обговорювались актуальні питання 
діяльності та взаємодії Ради адвокатів з системою 
правової допомоги. Валентин Чистий у своєму 
виступі наголосив на потребі в чіткій 
координації співпраці організацій.  
Сторони домовились про наполегливість та 
витримку в подальшому співробітництві. 
 
 

  

 

 

26 грудня 2017 року директор Регіонального 
центру  Валентин Чистий провів робочу зустріч з 
головним спеціалістом Південного 
міжрегіонального сектору Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції Павлом Саєнком. 
Представники організацій обговорили 
актуальність співпраці та важливість надання 
правової допомоги учасникам АТО. 
     
 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96?source=feed_text&story_id=1683085618382005
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions


   

 

 

 

   З метою підвищення правової свідомості дітей 
позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, дітей-сиріт представники 
Регіонального центру провели інформаційну 
роботу на території Миколаївського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 
    Для того, щоб діти, які перебувають у складних 
життєвих ситуаціях могли користуватись своїми 
правами та забезпечити собі майбутнє, 
працівники центру розповсюдили буклети, які 
інформують про те, що кожна дитина позбавлена 
батьківського піклування може отримати 
безоплатну юридичну консультацію, а також за 
якими адресами можна її одержати.  

  

 

 

 
   

 22 вересня 2017 року, з метою підвищення 
правової обізнаності населення Миколаєва та 
області представники Регіонального центру 
провели відповідні заходи у мікрорайоні 
Варварівка. Вони розповіли громадянам про 
систему правової допомоги, розповсюдили 
буклети та надали відповіді на поставлені 
питання юридичного характеру в стінах 
Управління соціального захисту населення 
Миколаївської райдержадміністрації, 
Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Миколаївського району Миколаївської області 
та Служби у справах дітей Миколаївської 
облдержадміністрації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

    

 20 березня 2017 року укладено Меморандум 
про співпрацю з державною установою 
«Снігурівська виправна колонія № 5 – 
спеціалізована туберкульозна лікарня». 
Предметом меморандуму є спільна діяльність у 
проведенні заходів з правової освіти. 

  
 

 

 

Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області задля підвищення правової свідомості 
громадян області об’єднує зусилля з 
Миколаївським обласним центром 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. Доказом 
цього є підписаний меморандум про співпрацю.  
 

 

 

 
 

 

 

12 вересня 2017 року відбулась робоча зустріч 
директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентина Чистого з 
представником Всеукраїнської благодійної 
організації «Ініціатива заради життя» Валентиною 
Володимирівною Ципляк. Так як між 
організаціями вже підписано меморандум про 
співпрацю, у ході зустрічі обговорювали етапи 
встановлення відеозв’язку у Снігурівській 
виправній колонії №5, необхідність об’єднання 
зусиль задля правового захисту учасників АТО. У 
результаті, сторони визначили шляхи подальшої 
співпраці та домовились про посилення спільних 
зусиль у сфері надання правової допомоги. 



 

 

 

 

   Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області в особі директора Валентин Чистий уклав 
меморандум про співпрацю з Миколаївським 
обласним відділенням Всеукраїнської 
благодійної організації «Рух в підтримку колишніх 
в’язнів України «Подолання» в особі голови 
правління Ігора Спінула. Сторони домовились 
об’єднати зусилля задля підвищення правової 
свідомості населення, спільно провести комплекс 
заходів з правової освіти громадян. 

 

 

 
 

 

 

26 жовтня 2017 року директор Регіонального 
центру та директор Миколаївського обласного 
центру зайнятості підписали меморандум про 
співпрацю між Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області та Миколаївським 
обласним центром зайнятості. Вони домовились 
про спільні дії задля забезпечення гарантій 
державного захисту конституційних прав, свобод 
та законних інтересів громадян, зокрема в сфері 
зайнятості населення та загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок 
безробіття. 

 

  
 

 

 

     5 квітня 2017 року Регіональний центр провів 
інформаційну роботу в миколаївському 
пенсійному фонді. 
     З метою підвищення правової свідомості 
людей пенсійного віку представники 
Регіонального центру провели інформаційну 
роботу в Управлінні Пенсійного фонду України в 
Заводському районі м. Миколаєва.  
Для того, щоб пенсіонери знали свої права та 
могли ними користуватись, працівники центру 
розповсюдили буклети, які інформують про те, 
що кожен громадянин може отримати 
безоплатну юридичну консультацію, а також за 
якими адресами можна її одержати та які 
документи необхідно надати в разі звернення. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions


  

 

 

04 вересня 2017 року, З метою підвищення 
правової свідомості людей пенсійного віку, 
представники Регіонального центру з надання 
БВПД провели інформаційну роботу в Головному 
управлінні Пенсійного фонду України в 
Миколаївській області. 

    Для того, щоб пенсіонери знали свої права та 
могли ними користуватись, працівники центру 
розповсюдили буклети, які інформують про те, 
що кожен громадянин може отримати 
безоплатну юридичну консультацію, а також за 
якими адресами можна її одержати та які 
документи необхідно надати в разі звернення. 

 

  

 

 

03 листопада Регіональний центр з надання БВПД 
у Миколаївській області проінформував 
відвідувачів Центрального об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України                            
м. Миколаєва Миколаївської області Заводського 
району про систему безоплатної правової 
допомоги. Представники РЦ розповіли 
пенсіонерам куди звернутись за юридичною 
консультацією та які документи необхідно надати 
для отримання послуг адвоката. 

 
 
 

  
 

 

      
27 квітня 2017 року колектив Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області поділився 
своїми кращими напрацюваннями з Одеською 
МРКП під час проведення регіональної місіі з 
вивчення потреб працівників системи 
безоплатної правової допомоги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions


 

 

 

 

 
28 липня 2017 року, в рамках робочої поїздки до 
Миколаєва, в.о. директора Координаційного 
центру з надання правової допомоги Олексій 
Бонюк та начальниця Управління забезпечення 
доступу до правової допомоги Олена Сінчук 
відвідали Регіональний центр, а також 
ознайомилися із роботою Першого та Другого 
миколаївських місцевих центрів з надання БВПД. 
Директори установ ознайомили гостей з 
матеріально-технічними умовами 
функціонування центрів та розповіли про те, як 
здійснюється робочий процес.  

  
 

 

    11 травня 2017 року у Миколаєві відбувся 
семінар на тему: «Впровадження механізму 
відновного правосуддя для неповнолітніх, 
підозрюваних у вчиненні кримінального 
правопорушення». 
   Фундація DeJuRe спільно з Генеральною 
прокуратурою України та представництвом 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провели 
семінар для прокурорів, суддів, слідчих та 
правників, на якому обговорили шляхи 
впровадження реалізації пілотного проекту з 
медіації щодо неповнолітніх у Миколаївській 
області. 
    Учасники семінару розглянули зарубіжний 
досвід застосування механізмів відновного 
правосуддя та можливості впровадження їх в 
Україні як альтернативу позбавленню волі в 
основі якої лежить необхідність надання дітям 
другого шансу. Адже після кількох років у 
в’язниці імовірність повторного вчинення 
злочину неповнолітніми тільки зростає. 
 
 

  



 

 

 

 

Начальник відділу комунікацій та забезпечення 
доступу до публічної інформації Регіонального 
центру Олена Постарніченко долучилась до 
роботи нового проекту під назвою «Посилення 
організаційної спроможності Центрів допомоги 
демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям у 
Миколаївській області». Організатором проекту 
стала Всеукраїнська благодійна організація 
«Ініціатива заради життя» за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 
    Для забезпечення якісної та плідної  роботи 
проекту була створена робоча група, до складу 
якої, окрім Регіонального центру з надання БВПД, 
також увійшли представники Департаменту 
соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації, Миколаївського обласного 
центру зайнятості, Центру реабілітації ветеранів 
АТО, Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України в Миколаївській 
області, Центру допомоги учасникам АТО та 
юристи. 
    У ході засідання робочої групи були визначені 
основні цілі та напрямки роботи проекту. 
Зокрема з’ясували, що проект повинен бути 
спрямованим на посилення організаційної 
спроможності Центрів допомоги учасникам АТО, 
які наразі працюють у кожному регіоні 
Миколаївщини.  

  
 

 

 

 

 

 
Заступник начальника відділу забезпечення 
якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Юлія Кравчук приймала 
участь у тренінгу «Захист прав шукачів притулку 
для біженців. Міжнародні та національні 
стандарти». У ході заходу розглядаються питання 
щодо процедури визначення статусу біженця за 
Конвенцією про статус біженців 1951 року та 
Законом України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту», визначаються особливості правового 
представництва шукачів притулку та оскарження 
рішень ДМС України щодо статусу біженця або 
особи, яка потребує додаткового захисту. Тренінг 
проводиться в рамках проекту «Посилення 
доступу до правосуддя шукачів притулку, 
мігрантів та інших вразливих груп іноземних 
громадян в Україні». 
 
 
 
 
 

  



 

 

   
26 травня 2017 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області 
проінформував старшокласників про те, як 
поводитись у випадках затримання поліцією.  
    Для того, щоб роз’яснити неповнолітнім як 
вести себе під час затримання та повідомити про 
їх права в такій ситуації, Регіональний центр з 
надання безоплатної правової допомоги у 
Миколаївській області відвідав школи та гімназії 
міста. Учасники флешмобів та інформаційних 
лекцій роздали підліткам та їх батькам 
розроблені листівки-пам’ятки й пояснили, якщо 
людину затримала поліція, то це не означає, що 
вона є злочинцем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

     Регіональний центр з надання безоплатної 
правової допомоги у Миколаївській області 
спільно з Першим миколаївським місцевим 
центром з надання БВПД долучився до 
загальноміського просвітницького заходу «День 
соціального партнерства», який організував 
Миколаївський обласний центр зайнятості.  
   1 червня 2017 року працівники Регіонального та 
Першого місцевого центрів з надання БВПД 
разом з представниками інших соціальних 
установ на центральній вулиці міста провели 
інформаційну акцію під гаслом «Розширення 
соціальних перспектив для підтримки громадян». 
     До консультаційного пункту центрів підходили 
громадяни, яким пояснювали що таке 
безкоштовна правова допомога та де її можна 
отримати. Також представники центрів надали 
консультації щодо матеріальної допомоги після 
операції, порядку отримання БВПД 
військовослужбовцями, присвоєння по-батькові 
дитині, батько якої іноземець. Крім того, 
роз’яснювались деталі оформлення субсидії, 
права пенсіонерів АТО тощо.  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

   15 червня 2017 року в м. Одеса відбувся 
регіональний Форум Ради Європи «Нові 
перспективи та подальші кроки у співпраці між 
Україною та Радою Європи», організований 
Офісом Ради Європи в Україні у співпраці з 
Одеською обласною державною адміністрацією 
та присвячений реалізації Плану дій Ради Європи 
для України на 2015-2017 роки. Питання 
ефективної співпраці України та Ради Європи під 
час заходу обговорювали представники органів 
влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій та міжнародних 
інституцій. 
      Організатори заходу мали дві мети – по-
перше, сприяти ефективному діалогу та взаємодії 
між органами виконавчої влади центрального та 
місцевого рівнів, судовою владою, 
громадянським суспільством та експертною 
спільнотою у процесі реалізації ключових 
реформ, та, по-друге, визначити спільні дії та 
заходи, що можуть бути реалізовані у межах 
діючих програм і проектів Ради Європи у 
південних регіонах України у поточному та 
наступних роках. 
     У межах Форуму відбулося обговорення у 7 
паралельних тематичних засіданнях,присвячених 
питанням реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади тощо.  

  

 

 

   
 Директор Регіонального центру Валентин Чистий 
прийняв участь у роботі навчально-практичного 
семінару на тему: «Реалізація конституційних 
повноважень прокурора щодо підтримання 
публічного обвинувачення та забезпечення 
оскарження незаконних судових рішень», 
організованого Прокуратурою Миколаївської 
області з нагоди Дня Конституції України. 
    Під час заходу Валентин Чистий проінформував 
присутніх про систему БПД, акцентував увагу на 
типових помилках працівників досудового 
слідства при затриманні підозрюваних та 
забезпеченні їх конституційних прав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

    29 червня 2017 року з нагоди Дня Конституції 
України представники системи безоплатної 
правової допомоги Миколаївщини розповіли 
затриманим та засудженим чим відрізняються 
конституційні права людини на свободі та в 
місцях позбавлення волі. 
      Директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Валентин Чистий спільно з 
начальником відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Першого 
миколаївського місцевого центру з надання 
БВПД  провели правопросвітницьку роботу в 
Миколаївському слідчому ізоляторі. 
    Під час зустрічі засудженим повідомили про те, 
що вони можуть користуватись всіма правами 
людини і громадянина, за винятком обмежень, 
які визначені законом і встановлені вироком 
суду. Також їм пояснили які саме конституційні 
права обмежуються та нагадали, що кожен з них 
має право на адвоката. 
     Представники центрів безоплатної правової 
допомоги провели роз’яснювальну роботу і для 
заарештованих неповнолітніх.   
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
     14 липня 2017 року  Директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Валентин 
Чистий прийняв участь у навчальних зборах 
керівників ізоляторів тимчасового тримання, 
самостійних конвойних підрозділів та відділів 
організації діяльності ІТТ Головного управління 
Національної поліції в Миколаївській, 
Кіровоградській, Одеській та Херсонській 
областях. 
      Валентин Чистий у своєму виступі розкрив 
основні проблемні аспекти організації роботи 
територіальних органів поліції з питань надання 
безоплатної правової допомоги затриманим 
особам, наголосив на важливості співпраці з 
регіональними центрами надання безоплатної 
правової допомоги та відповів на всі поставлені 
йому питання. 
 
 
 

 

  



  

 

 

   25 січня 2017 року працівниками 
Регіонального центру проведено флеш - моб на 
центральних вулицях міста. Зазначені 
інформаційні календарі розповсюджено серед 
населення. 

   Мета заходу – привернути увагу громадян міста 
до послуг, які держава надає безкоштовно, і в 
першу чергу - надання адвоката за рахунок 
держави, орієнтувати всіх, хто хоче захиститись 
від свавілля правоохоронних органів та 
вирішувати питання правовим шляхом. 

 

  

 

 

 

1 лютого 2017 року працівниками Регіонального 
центру проведено інформаційну кампанію серед 
працівників кафедр та лабораторій 
Миколаївського кораблебудівного університету 
ім. адмірала Макарова. Мета заходу – постійно 
привертати увагу громадян міста до послуг, які 
держава надає безкоштовно, і в першу чергу - 
надання адвоката за рахунок держави, 
орієнтувати всіх, хто хоче захиститись від свавілля 
правоохоронних органів та вирішувати питання 
правовим шляхом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

      
   09 квітня 2017 року представники Регіонального 
центру з надання БВПД провели інформаційну 
роботу в стінах Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова. 
Вони розповсюдили буклети, в яких міститься 
інформація про можливість кожного 
громадянина скористатись правом на отримання 
безоплатної юридичної консультації, а також у 
випадках, передбачених Законом України «Про 
безоплатну правову допомогу» отримати 
адвоката для захисту своїх прав.  
      Працівники вузу проявили зацікавленість та 
виразили свої потреби в юридичній консультації. 
У відповідь вони отримали інформацію де саме 
можна скористатись своїм правом на безоплатну 
правову допомогу. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Протягом травня Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області провів правопросвітницьку 
роботу серед громадян, які потребують 
юридичного захисту. 

    Представники центру відвідали миколаївські 
установи з метою ознайомлення громадян про 
можливість скористатись правом на отримання 
безоплатної юридичної консультації, а також у 
випадках передбачених Законом України «Про 
безоплатну правову допомогу» отримати 
адвоката для захисту своїх прав. 

    Крім того, Регіональний центр провів 
інформаційні роз’яснення у Миколаївському 
обласному відділенні фонду соціального захисту 
інвалідів. Аби підвищити правосвідомість цих 
уразливих груп населення, представники центру 
розповіли людям з особливими потребами про 
можливість скористатись безоплатною 
первинною та вторинною правовою допомогою. 
Також представники центру надали контактну 
інформацію працівникам фонду для того, щоб 
вони могли за потреби направляти громадян до 
центрів безоплатної правової допомоги. 
 
 

  



 

 

         

 11 травня 2017 року Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області 
проінформував підлітків Миколаєва про те, як 
правильно діяти в разі затримання поліцією. Під 
час флешмобу представники центру 
поспілкувались з неповнолітніми, роз’яснили їм 
головні аспекти поводження в ситуації 
затримання та роздали розроблені ними 
листівки-пам’ятки з відповідною інформацією.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   28 травня 2017 року Регіональний центр з 
надання безоплатної правової допомоги у 
Миколаївській області під час дитячого 
фестивалю «Baby Star» присвяченого до Дня 
захисту дітей на центральній вулиці міста провів 
флешмоб.  

    Працівники центру роздали листівки з 
інформацією про правову допомогу та листівки-
пам’ятки для неповнолітніх.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

13 липня 2017 року,  з метою підвищення 
правової свідомості людей, які потребують 
соціального захисту, представники Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
провели інформаційну роботу у Відділенні 
денного перебування Заводського району 
Міського територіального центру соціального 
обслуговування міста Миколаєва. 
   Директор Регіонального центру  Валентин 
Чистий розповів присутнім про систему правової 
допомоги, наголосивши на тому, що вона 
створена для захисту прав громадян та 
фінансується за рахунок держави. Присутні 
зацікавились одержаною інформацією, проявили 
активність та поставили питання, які найбільше їх 
хвилювали.  

 

  
 

 

 

 

 

 
 
Знай. Розумій. Дій! – Як не потрапити в 
закордонне рабство. 
     25 липня 2017 року представники 
Регіонального центру під гаслом «Знай. Розумій. 
Дій!» провели вуличне інформування мешканців 
міста. Флешмоб відбувся на головній вулиці 
Миколаєва біля інсталяції присвяченій протидії 
торгівлі людьми. 
    Учасники флешмобу акцентували увагу 
перехожих на тому, що питання торгівлі людьми 
на сьогоднішній день є дуже актуальним у всьому 
світі й пояснили що повинні робити громадяни 
аби не стати жертвою злочинців.  

 

  



 

 

     З метою підвищення правової свідомості 
пацієнтів лікувальних закладів міста Миколаєва 
та їх родичів, представники Регіонального центру 
з надання БВПД проводять інформаційну роботу 

   Так, 11 серпня 2017 року директор центру 
Валентин Чистий відвідав Миколаївську міську 
лікарню №3 й проінформував її відвідувачів та 
персонал про їх право на отримання правової 
допомоги. 

  

 

 

 

 
 
 
16 серпня 2017 року, представники Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області приєднались 
до свята з нагоди відкриття першого етапу 
Чемпіонату області з вітрильного спорту «Кубок 
Ю. І. Макарова». 
 
Стартував чемпіонат у Миколаївському яхт-клубі. 
Захід був присвячений Дню незалежності України 
та здоровому способу життя. Зокрема учасники 
та організатори парусної регати виступають проти 
вживання наркотиків та пропагують такий стиль 
життя серед молоді.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 До Дня Незалежності України у Миколаєві 
елементи системи БПД з’явились у «Світі права і 
закону» місцевої бібліотеки 
відтепер відвідувачі миколаївської бібліотеки 
зможуть знайти відповідь на багато актуальних 
правових питань, а також дізнатись більше про 
систему безоплатної юридичної допомоги та за 
якими адресами можна звернутись, щоб 
реалізувати своє право на безкоштовну 
консультацію та в разі необхідності отримати 
вторинну правову допомогу. 

  
 

 

 

 

28 серпня 2017 представники Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області розповсюдили 
інформаційні буклети та розповіли жителям й 
гостям міста про систему безоплатної правової 
допомоги під час дня відкритих дверей у музеях, 
який був приурочений Дню Незалежності 
України. Так, вони провели інформаційну 
кампанію в Музеї суднобудування і флоту та 
Миколаївському обласному художньому музеї ім. 
В. В. Верещагіна. 

 

  

 

 

31 серпня 2017 року, заступник Міністра юстиції 
України Олена Сукманова з робочим візитом 
відвідала місто Миколаїв. Перед початком 
засідання оперативного штабу для захисту 
аграріїв від рейдерів при Миколаївській обласній 
державній адміністрації, Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги спільно з місцевими центрами провели 
вуличне інформування мешканців міста та 
розповсюдили буклети з корисною інформацією 
щодо безоплатної передачі земельної ділянки 
громадянам із земель державної і комунальної 
власності, а також з роз’ясненням що таке 
безоплатна правова допомога та де її можна 
отримати. 

 

  



  
 

 

 

 

16 вересня 2017 року Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області долучився до 
святкування Дня міста й провів 
правопросвітницьку кампанію на головній вулиці 
Миколаєва, на набережній та під час святкового 
концерту. Представники центру розповіли 
мешканцям та гостям міста про їх права й 
роздали листівки правового характеру. У День 
міста про систему правової допомоги було 
проінформовано кілька сотень громадян різного 
віку. 

  

 

 

26 вересня 2017 року Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області продовжує 
виконувати правопросвітницьку роботу, зокрема 
спрямовану на запобігання безробіттю. Так, 
представники Регіонального центру провели 
відповідні заходи в Обласному центрі зайнятості. 
Вони розповіли громадянам про систему 
правової допомоги, розповсюдили буклети та 
надали відповіді на поставлені питання 
юридичного характеру. 

 

  
 

 

 

 
ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ! 
    27 вересня 2017 року Регіональний центр  у 
рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» з 
метою підвищення правової свідомості українців 
та інформування громадян щодо механізмів 
захисту їхніх прав у повсякденному житті у 
правовий спосіб провів вуличне інформування 
жителів міста. Зокрема представники 
Регіонального центру розповсюдили 
інформаційні буклети «Як оформити виплату 
субсидій?» та повідомили номер єдиного 
контакт-центру системи надання безоплатної 
правової допомоги        0 800 213 103. 

 

 



  

 

 

В 4 кварталі 2017 року представники системи 
безоплатної правової допомоги Миколаївщини 
проінформували громадян про їх права. Зокрема, 
вони відвідали лікарню швидкої медичної 
допомоги Миколаївського міського відділу 
охорони здоров’я, у якій проходять обстеження 
та лікування не тільки жителі міста, а й області.  

    З метою запобігання порушення прав громадян 
юристи Регіонального центру провели 
інформування й для жителів сільської місцевості. 
Вони відвідали смт Ольшанське та 
проконсультували жителів з найактуальніших 
тем, серед яких «Що робити, якщо вимагають 
хабара за іспит чи навчання», «Як вирішити спір», 
«Як захистити свій бізнес і своє майно» та інші.   

Також працівники Регіонального центру провели 
низку вуличних інформувань громадян та 
флешмобів у стінах установ, відвідувачам та 
працівникам яких інформація про безоплатну 
юридичну допомогу може бути корисною.   

 
 

 

 

 

Під час Всеукраїнського тижня права, завдяки 
плідній роботі представників системи надання 
правової допомоги, значно підвищився рівень 
юридичної обізнаності жителів та гостей міста 
Миколаєва. 

Представники Регіонального центру в рамках 
Всеукраїнського тижня права організували та 
провели інформаційні кампанії з питань захисту 
прав людини в стінах різних структур, поблизу 
них та в місцях великої кількості скупчення 
людей, тим самим, охопивши якнайбільшу 
аудиторію, як за віком, так і за соціальним 
становищем.  

Відповідно, флешмоби протягом тижня відбулись 
у приміщеннях та біля таких організацій: 
Миколаївське обласне відділення фонду 
соціального захисту інвалідів, МФ ГО «Українська 
асоціація інвалідів АТО», Департамент праці та 
соціального захисту населення; Центр надання 
адміністративних послуг Миколаївської міської 
ради. Також інформаційні кампанії проводились 
на території міжміського автовокзалу та 
найбільших супермаркетів міста. 

 

 
  



 

 

 

Представники Регіонального центру  долучились 
до масового міського святкування присвяченого 
Дню святого Миколая. Під час заходів, які 
відбувались у дитячому містечку «Казка», біля 
Каштанового скверу, на Соборній площі та маршу 
по центральній вулиці міста, працівники РЦ 
інформували мешканців та гостей Миколаєва про 
систему безоплатної правової допомоги та в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
розповсюджували листівки серії «ЗАХИЩАЙ СВОЇ 
ПРАВА!», а також буклети, розроблені 
Регіональним центром «До відома мешканців 
Миколаївської області», «Дискримінація: що 
варто знати», «Домашнє насилля: що робити, 
коли твій ворог – близька людина…».  

  

 

 

        Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області розроблено календар на 
2017 рік із порадами, як поводити себе в різних 
ситуаціях з працівниками правоохоронних 
органів. Знати свої права, особливо тоді, коли вас 
підозрюють чи навіть звинувачують у вчиненні 
злочину – обов’язок кожного свідомого 
громадянина, якому законом гарантовано право 
на безоплатну вторинну правову допомогу з боку 
держави. 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Працівниками Регіонального центру 
розроблено методичні матеріали для установ 
виконання покарань з питань оформлення 
інвалідності та пенсії в місцях позбавлення волі 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions


  

 

 

 

 

 

Виступ директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAUICKbGmnc
& feature=youtu.be 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

Виступ директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRjPy6Ds1e4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bAUICKbGmnc&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bAUICKbGmnc&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bAUICKbGmnc&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xRjPy6Ds1e4


 

 

 

 
 
Виступ директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow_CiG472p4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Виступ директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=899ak2Q2aHQ 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=899ak2Q2aHQ


 

 

 

 

 
 
Виступ заступника директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Миколаївській області: 
 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=nxL_2fg9P1M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

14 березня 2017 року, в Березанському бюро 
правової допомоги відбувся спільний виїзний 
прийом начальника Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області 
Романа Возняка та директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Валентина Чистого. Під час прийому, за 
юридичною консультацією звернулось 5 
громадян. Для них були проведені індивідуальні 
роз’яснення з  питань: зняття з реєстрації з місця 
проживання неповнолітніх дітей; ліквідація 
кооперативного підприємства та закриття 
рахунків на електропостачання; продаж 
нерухомого майна комунальної форми власності 
(телефонний дзвінок) тощо.  

  

 

 

13 вересня 2017 року, в рамках роботи обласного 
штабу з протидії рейдерству в аграрній сфері 
директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентин Чистий разом з 
начальником Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївські області 
Романом Возняком та керівником 
Южноукраїнського бюро правової допомоги 
Ганною Зоткіною проводили зустріч з 
мешканцями Арбузинського району, в ході якої 
надали правову допомогу з земельних питань. 

 

  



 

 

14 вересня 2017 року, в приміщенні 
Михайлівської та Криничанської сільських рад, а 
також у селі Новоселівка відбувся правовий 
десант з питань антирейдерського захоплення 
землі, який торкнувся також й інших актуальних 
правових тем.  
  За юридичною консультацією звернулось 5 осіб 
з наступними питаннями: 
- отримання земельної ділянки учасниками АТО;  
- зміна цільового призначення земельної ділянки; 
- виготовлення технічного паспорту на житловий 
будинок; 
- оформлення договору дарування, 
- оформлення договору оренди земельної 
ділянки,  
- отримання свідоцтва про смерть особи, яка 
померла в АРК та інші. 

 

  

 

 

22 вересня 2017 року, директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Валентин Чистий спільно з начальником 
Первомайського бюро правової допомоги 
Віталієм Порхуном провели виїзний прийом у 
селі Кам'яна Балка Первомайського району. 
Селяни, переглянувши ефір присвячений 
правовим роз’ясненням з земельних питань на 
телеканалі Миколаїв, запросили Валентина 
Чистого, як члена оперативного штабу з питань 
антирейдерського захоплення землі, завітати 
з роз’ясненнями й до їхнього села, так як 
порушення права з земельних питань у їхній 
місцевості носить масовий характер. 

  
 

 

 

Заступник Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Виктор Сандул спільно з 
начальником Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області Роман 
Возняк провели черговий виїзний прийом 
громадян з питань антирейдерського захоплення 
землі. 
З метою правового захисту, протидії аграрному 
рейдерству та своєчасного реагування щодо 
порушених прав власників земель та 
землекористувачів, антирейдерський штаб 
працював у Баштанці 27 вересня 2017 року.  

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011567774145&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009555751521&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009555751521&fref=mentions


 

 

 

 

08 листопада 2017 року  Директор Регіонального 
центру Валентин Чистий спільно з начальником 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Романом Возняком  в 
рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" здійснили 
виїзний прийом громадян, який відбувся у селі 
Галіцинове Вітовського району. 

Під час прийому представники робочої групи 
надали консультації  з питань захисту 
речових прав на землі сільськогосподарського 
призначення та провели роз'яснення у питаннях, 
що стосуються антирейдерського законодавства.  

Крім того, жителів громади ознайомили з 
основними аспектами роботи системи 
безоплатної правової допомоги, а також їм 
роз’яснили де та за яких обставин можна 
отримати безоплатну первинну та вторинну 
допомогу. 

  

 

 

28 листопада 2017 року відбулися прийоми 
громадян у Баловненській, Константинівській, 
Гуріївській сільських радах. 
     Такі прийоми надають можливість 
громадянам, які проживають у віддалених 
районах області, отримати на місцях якісну 
правову допомогу, дізнатися про новації у 
законодавстві та про нові зручні сервіси. 

 

  
 

 

 

У с. Надбузьке та с. Кир’яківка відбувся виїздний 
прийом жителів Миколаївського району в рамках 
проекту Мін'юсту «Мобільні точки доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги". 

Під час прийому, робоча група на чолі з 
начальником ГТУЮ у Миколаївській області та 
директором Регіонального центру Валентином 
Чистим надали громадянам консультації з питань 
захисту речових прав на землі 
сільськогосподарського призначення та 
роз'яснення у питаннях, що стосуються 
антирейдерського законодавства.  

  

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040606698&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009555751521&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1688927054464528
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=1688927054464528
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=1688927054464528


  

 

     

     29.06.2017 року заступником директора 
Регіонального центру В.Сандулом прийнято 
участь у  воркшопі з громадської активності, 
організований Другим миколаївським місцевим 
центром з надання БВПД спільно з Головним 
територіальним управлінням юстиції у 
Миколаївській області. 

 На заході громадяни мали можливість прийняти  
участь у майстер-класі на тему як отримати 
безкоштовну земельну ділянку, отримати 
відповіді на питання щодо власності тощо.  

 

 

  

 

 

26 грудня 2017 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області долучився 
до засідання робочої зустрічі, яку організувала 
Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива 
ради життя».  
У ході зустрічі були підбиті підсумки роботи за 
2017 рік у рамках проекту «Посилення 
організаційної спроможності Центрів допомоги 
демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям у 
Миколаївській області», який діє за підтримки 
Фонду сприяння демократії Посольства США в 
Україні. 

 

  

 

 

 

 

 

       В Регіональному центрі допомоги 22 березня 
2017  року обговорили проект стандартів якості 
по цивільним та адміністративним справам та 
визначили проблемні питання, які виникають під 
час надання БВПД. Учасники зустрічі дійшли 
висновку, що стандарти якості надання БВПД в 
цивільних та адміністративних справах є 
необхідною умовою для отримання громадянами 
своєчасної та повної допомоги. Крім того, 
стандарти стануть гарантією від втручання в 
адвокатську діяльність, а також захистять від 
безпідставних скарг. В результаті робочої зустрічі 
учасники вирішили направити до 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги пропозиції та зауваження щодо 
стандартів якості. Також дійшли згоди посилити 
роботу в напрямку забезпечення громадян 
якісною безоплатною правовою допомогою 
завдяки співпраці та взаємодії системи БВПД з 
адвокатами. 

https://www.facebook.com/2mbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/2mbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1619859458264763/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1619859458264763/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1619859458264763/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?fref=mentions


  

 

      Здійснено моніторинг якості роботи у 75 
судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях таких адвокатів: Горбенко Ю.М., 
Свідзинський Р. О., Клименко Ю. М., Бузіян Б. П., 
Балабан О.І., Матвєєв В.В., Арделя А. М., Кучера 
В. Л., Качан Р.Ю., Беспрозванний Д.О., Бережнова 
І.В., Канівець Р. В., Титаренко Ю.О., Корець С.В., 
Дорошенко М.В., Сидорчук К.В., Гордейчук Ю.О., 
Давиденко Є.С. Порушень під час спостереження 
не виявлено. З цією метою проведено 6 бесід з 
суб’єктами безоплатної вторинної правової 
допомоги у ході яких з’ясовано, що клієнти 
задоволені діями адвокатів. 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Першого ММЦ з НБВПД 

 

  

 

 

 

 

 13.01.2016 року проведено семінар-нараду для 
працівників бюро правової допомоги. Спеціалісти 
обговорили результативні показники діяльності 
Центру, розширення кола осіб, якімають право на 
гарантовану державою безоплатну вторинну 
правову допомогу. Також працівникам Бюро було 
наголошено про обов’язкове започаткування 
виїзних (мобільних) та дистанційних пунктів 
консультування громадян, зосереджено увагу на 
проведення інтеграції первинної та вторинної 
правової допомоги в об’єднаних територіальних 
громадах та проведення правопросвітницької 
роботи в загальноосвітніх, дошкільних, 
позашкільних навчальних закладах, на 
підприємствах, установах, організаціях та ЗМІ. 
Спеціалістам Бюро було роз'яснено та показано 
принципи роботи в системі КІАС. Також у 
програмі семінару надано роз’яснення з приводу 
видачі довіреностей (посвідчень) працівникам 
Бюро, та про порядок другого етапу 
впровадження системи електронних декларацій 
та правила заповнення форми декларації 
працівниками Центру. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

   03.02.2017 року начальником Новоодеського 
бюро правової допомоги Андрієм Скляровим 
проведено бесіду із працівниками дитячого 
навчального закладу Новопетрівської сільської 
ради Новоодеського району. У закладі розміщено 
тематичні буклети з адресою та контактами 
бюро, розгорнуту інформацію Про порядок 
отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 

 

 

  
 

 

 

 

   24.02.2017 року на базі бібліотеки-філіал №6 
ЦБС для дорослих м. Миколаєва, начальник 
відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової  допомоги Першого ММЦ з надання 
БВПД Вікторія Царьова прийняла участь у 
круглому столі "Війна, яка не відпускає: 
взаємовідносини в сім'ях воїнів АТО". 

 

 

 

  

 

 

В 4 кварталі 2017 року організовано та проведено 
комплексну семінар-нараду для адвокатів 
Миколаївщини за участю директора 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області, голови ради адвокатів у 
Миколаївській області, адвокатів системи БПД та 
ProBono, та працівників Миколаївського міського 
відділу з питань пробації. 

  



 

Наприкінці року на базі центру проведено 
правовову майстерню на тему: «Навички 
ефективної комунікації. Захист прав 
постраждалих від ґендерно обумовленого 
насильства: роль та функції системи безоплатної 
правової допомоги». Також відбулося підведення 
підсумків роботи Першого миколаївського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та відділів бюро за 
2017 рік. Під час проведення "Правової 
майстерні" начальник відділу представництва 
для фахівців Центру та бюро правової допомоги 
поділилася досвідом та провела тренінг 
«Навички ефективної комунікації». 

 

  

 

 

 

 

  23 березня 2017 року у приміщені Новоодеської 
центральної районної бібліотеки за запрошенням 
директора Дронової Т.А. начальником відділу 
Новоодеське бюро правової допомоги А. 
Скляровим проведено ознайомлюючу лекцію для 
слухачів "Універиситету третього віку" по 
питанню необхідності проведення реформи 
з децентралізації в державі та в районі зокрема. 
Дискусія була дуже жвавою. присутні зокрема 
висловлювали різні, іноді діаметрально- 
протилежні погляди. 

 

 

  

  
23 серпня до Дня Державного Прапора та Дня 
Незалежності України в Новоодеській 
центральній районній бібліотеці працівники 
бюро провели інформаційну годину із 
студентами Університету III віку, на якому 
начальник відділу «Новоодеське БПД» розповів 
усім присутнім про сервіси міністерства юстиції, 
систему БПД , завдання та цілі, роз’яснив види 
правових послуг, які надає Бюро.  

 

 

 

 

 



  

 

В рамках Всеукраїнського тижня права та 
загальнонаціонального проекту Міністерства 
юстиції України «Я маю право» в приміщенні 
Березанської центральної районної бібліотеки, 
працівниками відділу «Березанське бюро 
правової допомоги» спільно з працівниками 
бібліотеки проводиться виставка юридичної 
літератури «Закон та право для всіх єдині» 

  

 На базі Центральної бібліотеки 
ім.М.Л.Кропивницького у грудні  урочисто 
нагородили учасників конкурсу шкільних 
малюнків «Країна моїх прав», приуроченого до 
Всеукраїнського тижня права у 2017 році. В той 
же день відкрилась виставка учасників та 
переможців конкурсу. Основна мета цього 
конкурсу малюнків - розвиток морально-етичних 
якостей дітей, формування у дітей та підлітків 
позитивного образу права як державного 
інституту, виховання почуття важливості прав 
дитини; соціальна підтримка талановитої 
учнівської молоді, сприяння їх самореалізації та 
творчому розвитку, активне залучення творчої 
молоді до соціально-вагомої діяльності.  
 

  

 

 

 

 
01.07-02.07.2017 року фахівці Центру під час 
проведення в Миколаєві Майстерні міста у парку 
Перемоги, який було організовано 
MykolaivUrbanDays та Агенцією розвитку 
Миколаєва, провели правороз’яснювальні лекції 
щодо незаконної вирубки дерев та наслідки такої 
діяльності відповідно до норм діючого 
законодавства.  

 

  



 

 

    
 04 квітня 2017 року начальник відділу 
«Березанське БПД» провела правове навчання 
для працівників Березанської РДА на теми: 
«Зміни до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» та «Насилля в сім'ї». все 
частіше до Бюро звертаються жінки за правовою 
допомогою саме з даного питання. Тому потрібно 
знати, як захиститись від протиправних посягань 
члена сім'ї, як притягнути до відповідальності 
осіб, які вчиняють насильство, запобігти 
повторенню актів насильства в майбутньому. 
Саме отримання правової допомоги для 
вирішення конкретних проблем юридичного 
характеру з даних питань були основними в 
обговоренні на правовому навчанні. 
 

  

 

 

В 4 кварталі 2017 року начальник Березанського  
бюро Людмила Бенедюк взяла участь у засіданні 
Березанської районної державної адміністрації, 
де звітувала перед громадою з теми: «Розвиток 
системи безоплатної правової допомоги та 
підсумки роботи відділу «Березанське бюро 
правової допомоги» Першого ММЦ з НБВПД». 

  

 

 

 

В 4 кварталі 2017 року у приміщенні 
Новоодеської райдержадміністрації пройшло 
звітування про результати роботи Новоодеського 
бюро правової допомоги за 9 місяців. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013374496112&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=944583025697523
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=948332335322592


 

 

 

 

 
 
 
09.08.2017 року начальник відділу «Очаківське 
БПД» розпочала цикл лекцій "Ти і закон: від 
теорії до практики", які будуть проходити в 
приміщенні міської бібліотеки. На даних заняттях 
громадяни зможуть отримати теоретичні знання, 
а також практичні навички із захисту своїх прав та 
законних інтересів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    21 квітня 2017 року начальник відділу 

«Очаківське БПД» провела лекцію для 

військовослужбовців учасників АТО військової 

частини А 2627 (84-й арсенал мінно-торпедного 

та трального озброєння Військово-Морських Сил 

України) м. Очакова на тему: «Програма 

«Соціальна картка учасника АТО "Українці-

Разом".  

   Під час заходу також було обговорено, що таке 
первинна та вторинна правова допомога, 
категорії клієнтів, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, порядок її 
отримання. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

19 серпня у Заводському ЦЗ  проходив семінар в 

рамках проведення Дня учасника АТО та 

орієнтації на службу за контрактом для 

демобілізованих учасників антитерористичної 

операції. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=812150122274148
https://www.facebook.com/ukrazom.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ukrazom.org/?fref=mentions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Значна увага Березанським бюро приділяється 
такій цільовій аудиторії, як учасники АТО та ВПО, 
з якими проводяться різні право просвітницькі 
заходи. Зокрема, напередодні Дня захисника 
України фахівці бюро прийняли участь у 
святкових урочистостях в Березанці, де 
користуючись нагодою, в рамках всеукраїнського 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провели 
правороз’яснювальну роботу та 
розповсюджували інформаційні буклети серед 
присутніх. 
 

  

       

     

17 травня працівниками Новоодеського відділу 
БПД проведено правороз'яснювальну роботу 
серед працівників Новоодеського районного 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді. Начальник відділу «Очаківське БПД» 
провела чергову лекцію для студентів 
Університету третього віку при територіальному 
центрі з надання соціальних послуг (соціальної 
допомоги) м. Очаків на тему: «Аліментні 
правовідносини. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

08.08.2017 р., директор Першого миколаївського 
ММЦ з надання БВПД  Олег Матвієнко прийняв 
участь у підсумковій колегії  органів та установ 
соціального захисту населення області у першому 
півріччі 2017 р. департаменту соціального захисту 
населення Миколаївської обласної державної 
адміністрації. 

На колегії були розглянуті питання щодо 
діяльності установ соціального захисту 
населення, які спрямовані на реалізацію 
державної соціальної політики, створення 
належних умов для реалізації установами 
покладених завдань та функцій, зокрема 
розглянуті питання діяльності будинків-інтернатів 
системи соціального захисту, реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення громадян до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування. 

  

 

06.09.2017 року начальник відділу Новоодеське 
БПД здійснив виїзд до Новошмидтівської 
сільської ради у складі працівників служби у 
справах дітей Новоодеської 
райдержадміністрації, районного центру 
соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, 
інспектора з ювенальної превенції 
Новоодеського відділення поліції ГУНП в 
Миколаївській області. В ході виїзду було 
проведено інформативну лекцію посадовими 
особами про аспекти відносин батьків та дітей, а 
саме теми - відповідальності неповнолітніх, 
батьків, підстави позбавлення батьківських прав, 
стягнення аліментів, розлучення. Також 
проінформовано батьків про діяльність у 
Миколаївській області штабу з питань 
антирейдерського захоплення землі, мобільної 
групи з цього питання. 

  

 

 

В 4 кварталі Новоодеським бюро правової 
допомоги проведено спільну лекцію для учнів 5-
10 класів Кандибинської та  Новоінгульської 
СЗОШ І-ІІІ ступенів Новоодеського району на теми 
"Права, обов'язки відповідальність 
неповнолітніх", яка проводилась з метою 
попередження злочинності серед юних громадян 
в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО"!,  
попередження насилля серед школярів, травлі та 
булінгу. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ході семінарів у Центрах зайнятості безробітних 
інформують про основні аспекти офіційних 
трудових відносин, важливість їх для держави та 
громадян. Увагу присутніх також  спрямовують  на 
порядок отримання БПД, функції центру та бюро, 
категорії осіб, які мають право на безоплатну 
первинну та вторинну правову допомогу.  
  Так, 12, 18 та 21 липня, 04,11, та 18 серпня, 01, 
08, 15 та 29 вересня фахівці  центру провели 
семінари у Центральному районному центрі 
зайнятості м. Миколаєва,  11 та 25 липня, 08, 22 
та 29 серпня,  05, 12 вересня, 19 та 26 вересня в  
Заводському районному центрі зайнятості,  
16.08.2017 року - у семінарі для безробітних 
Корабельного РЦЗ. 

 

  

 

 

 

25 травня 2017 року головний спеціліст відділу 
«Березанське БПД», перебуваючи з робочим 
візитом та території Краснопільської сільської 
ради Березанського району, відвідав дитячий 
дошкільний заклад «Буратіно», де працівникам 
садочку розповів про існування системи 
безоплатної правової допомоги в Україні, роботу 
Березанського бюро правової допомоги, перелік 
суб’єктів, які мають право на безкоштовного 
адвоката та розширення з січня 2017 року кола 
осіб, які мають право на послуги. 

 

  

     

01 вересня 2017 року працівники Центру 
прийняли участь у святі першого дзвоника для 
тих, хто за вироком суду опинився в місцях 
позбавлення волі та тих, хто чекає вироку суду в 
Миколаївському слідчому ізоляторі. Заступник 
директора Ольга Василенко привітала усіх із 
першим дзвоником та наголосила, що 
працівниками Центру започатковується новий 
проект "Школа права", під час якого усі 
неповнолітні зможуть на протязі навчального 
року прослухати курс лекцій з кримінального та 
кримінально-процесуального права.  
 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=851369211685572
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=851369211685572


 

 

 

  

  11.01.2017 року між Першим Центром та 
Управлінням соціального захисту населення 
Очаківської міської ради підписано договір про 
співпрацю, основною метою якого є організація 
спільних заходів, спрямованих на підвищення  
рівня правової поінформованості незахищених 
верств населення, щодо права на безоплатну 
правову допомогу, шляхом проведення 
конференцій, семінарів, круглих столів,  зустрічей 
та інших заходів. 

 

 

 

 

  
 

 

  01.02.2017 року між Першим миколаївським 
місцевим центром та Міжнародним Благодійним 
Фондом СРД "Відродження України" підписано 
меморандум  про співпрацю. Відповідно до 
меморандуму, співпраця здійснюється за такими 
напрямками: спільне надання безоплатної 
правової допомоги незахищеним верствам 
населення; консолідація зусиль Сторін, 
спрямованих на недопущення порушень прав і 
свобод людини та ефективної реалізації прав 
осіб, шляхом надання безоплатної правої 
допомоги; координація роботи щодо  обміну 
інформації, зміст якої може становити спільний 
інтерес та сприяти налагодженню обміну 
досвідом;організація спільних заходів, 
спрямованих на підвищення рівня правової 
поінформованості громадян, у тому числі щодо 
права на безоплатну правову допомогу шляхом, 
проведення тренінгів, конференцій, семінарів. 

  

 

 

   
  29.06.2017 року між Першим місцевим центром 
та Державною установою "Миколаївський 
слідчий ізолятор" підписано договір про 
співпрацю. Метою договору є спрямування 
зусильдля реалізації державної політики 
стосовно набуття громадянами, які знаходяться у 
Слідчому ізоляторі, необхідного рівня правових 
знань, формування в них поваги до права, 
реалізації права людини на доступ до 
безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги. 

 



  

 

 
13.07.2017 року між Центром та центральною 

міською бібліотекою для дітей ім. Ш. Кобера і В. 
Хоменко підписано меморандум про співпрацю.  
 

  
 

 

 

 
 
16.08.2017 року підписано угоду про співпрацю 
Центру з Департаментом праці та соціального 
захисту населення Миколаївської міської ради.  

 
 
 
 

  

 

 

    Проведено перший спільний прийом громадян 
разом із помічником народного депутата України 
О. Вадатурського Аніщенком О.В. Під час 
проведення прийому надано 3 індивідуальні 
кансультації з правових питань, а саме: щодо 
оренди земельної ділянки, повернення будинку у 
житловий фонд та складання позовної заяви 
щодо відновлення порушеного права на 
користування земельної ділянки. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Директор Центру Олег Матвієнко прийняв участь 
у засіданні антирейдерського штабу при 
Миколаївській ОДА, під час якого підведено 
підсумки роботи штабу за три місяці його 
існування та обговорено найбільш гострі питання, 
що стосуються ситуації з рейдерськими 
захопленнями в області. 

 

  
 

 

       06.04.2017 року в Управлінні 
агропромислового розвитку при Новоодеській 
райдержадміністрації проведено засідання 
постійної комісії по раціональному використанню 
земельних ділянок державної та комунальної 
власності, де начальник відділу Новоодеського 
БПД Андрій Скляров є членом на постійній 
основі. Основним питанням, яке піднімалось на 
засіданні, було використання земель згідно 
вимог чинного законодавства, Закону України 
«Про охорону земель», в тому числі -
орендованих земельних паїв. В ході засідання 
були дані роз'яснення щодо визнання договору 
оренди недійсним, порядок обстеження 
земельних ділянок на факт самовільного заняття. 

 

 

  
 

 

    

   06.04.2017 року в громадській приймальні 
народного депутата України Вадатурського О., 
начальник відділу Новоодеське БПД провів 
черговий спільний прийом громадян разом із 
помічником народного депутата України 
Аніщенком О.В. Під час проведення прийому 
надано індивідуальну консультацію з питання 
оренди земельної ділянки, а саме виплати 
орендної плати 

 

 

  



 

08.08.2017 року заступник директора провела 
робочу зустріч з заступником голови адміністрації 
Центрального району Миколаївської міської 
ради,  під час якої було обговорені питання щодо 
надання первинної правової допомоги органами 
місцевого самоврядування; проведення спільних 
заходів з адміністрацією на ІІІ та ІV квартали 2017 
року, щодо інформування мешканців про БПД, які 
будуть спрямовані на покращення доступу 
жителів району до БПД. 

 

 

 

  

 

 
16.08.2017 року працівники центру провели 
виїзний прийом громадян до Міського притулку 
для громадян похилого віку та інвалідів. Під час 
виїзного прийому проведено роз'яснення для 
персоналу притулку про систему БПД, категорії 
осіб, які мають право на безоплатну правову 
допомогу та порядок отримання БПД. 

 

  

 

 

 В 4 кварталі 2017 року рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» спільно з директором 
Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Очаківського району здійсненювалися постійні 
виїзні прийоми до сел. Очаківського району. Так, 
у с. Чорноморка Очаківського району  проведено 
лекцію при Територіальному центрі соціального 
обслуговування на теми: «Вступ. Порядок 
надання безоплатної правової допомоги. 
Особливості складання та подання звернень до 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, юридичних та фізичних осіб», «Про 
зміни в пенсійному законодавстві». Такі виїзні 
прийоми відбуваються згідно затвердженого 
графіку в усі установи управління соціального 
захисту щомісяця. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=890214657801027
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4?source=feed_text&story_id=897376823751477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA?source=feed_text&story_id=897376823751477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=897376823751477


 

 

 

 

 

25.07.2017 року начальником відділу 

Новоодеське БПД здійснено виїзд до 

громадянки, яка опинилася у скрутних життєвих 

обставинах та за станом здоров'я не змогла 

прийти на прийом. У ході з'ясування фактів 

громадянка К. написала заяву про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

  

 

 

 

 

   Починаючи з березня 2017 року, з метою 
реалізації права людини на доступ до 
безоплатної правової допомоги, в 
комунальному транспорті м. Миколаєва  
(тролейбусах   № 1, 2,   4,  6,   7,   9,  10   та 
трамваях №1, 3, 6, 7, 11) розміщено 
оголошення про надання БПД незахищеним 
верствам населення з контактною інформацією 
Першого миколаївського місцевого центру з 
надання БВПД. 
 
 
 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Другого  ММЦ з НБВПД 

 

  

 

        

 

Зміни в законодавстві висвітлювали 

слухачам начальник відділу по роботі з 

адвокатами Другого ММЦ з надання БВПД - 

Наталія Гнатуша та юрист громадської 

організації “Десяте квітня” - Юлія Лантух. 

Посилання на запис передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=Xai7j7FLE2Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xai7j7FLE2Y


 

 

 

 

 

Начальник відділу правопросвітництва Другого 
ММЦ з надання БВПД Юлія Болгак та директор   
ГО 

«Аналітично-правозахисне об’єднання 
«Викривач» Вадим Мельніков говорили
 про правопросвітництво серед молоді. 
Посилання: 
https://www.youtube.com/watch?v=k1TMeZ1Sv78 

 

 

 

 

 

 

Фахівці Другого миколаївського місцевого центру 
з надання БВПД підготували інформацію про 
правові питання благодійної діяльності в Україні. 
Посилання:  

https://nikolaev-city.net/23919/pravovye-voprosy-
blagotvoritelnoy-deyatelnosti-v-nikolaeve-i-oblasti 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k1TMeZ1Sv78
https://nikolaev-city.net/23919/pravovye-voprosy-blagotvoritelnoy-deyatelnosti-v-nikolaeve-i-oblasti
https://nikolaev-city.net/23919/pravovye-voprosy-blagotvoritelnoy-deyatelnosti-v-nikolaeve-i-oblasti


 

 

Співробітники відділу правопросвітництва 

Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Болгак та Середенко 

Катерина разом з ведучою програми Тетяною 

Мілякіною спілкувалися на тему " Оголошення 

конкурсу на навчання громадських радників". 

Посилання на запис передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=C4O_K3zezbY  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сюжет про результати та майбутнє проекту 

"Школа практичного права для пенсіонерів". 

Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=T_-

75VfrEQ8&t=1111s 

 

  

 

 

 

06 листопада співробітники Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Гнатуша та Катерина Середенко в 
прямому ефірі на Телеканал "Миколаїв" 
розповіли про конкурс фоторобіт "Права людини 
- мої права" та правопросвітницьку діяльність 
центру. Посилання на запис передачі: 
https://www.youtube.com/watch?v=_zg7hj3ea_A 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C4O_K3zezbY
https://www.youtube.com/watch?v=T_-75VfrEQ8&t=1111s
https://www.youtube.com/watch?v=T_-75VfrEQ8&t=1111s
https://www.youtube.com/watch?v=_zg7hj3ea_A


 

 

 

12 грудня директор Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Олег Антонець 
спільно з режисером Телеканалу "Миколаїв" 
Сергієм Жуліним розповіли про результати 
конкурсу «Права людини – мої права». 
Посилання на запис передачі: 
https://www.youtube.com/watch?v=4RP18Z_AG2o 
 

 

 

 

 

Співробітники Другого миколаївського центру 
спільно зі знімальною групою Телеканалу 
Миколаїв зняли соціальний відеоролик на тему 
безоплатної правової допомоги. Посилання на 
перегляд: 
https://www.youtube.com/watch?v=wJbaxnZwlD8&

t=7s 

 

 

  

 

 

 

    В районній газеті "Народна трибуна"                        
від 6 квітня 2017 року № 26-27 була висвітлена 
робота Березнегуватського бюро правової 
допомоги та подяка заступнику начальника 
відділу "Березнегуватське бюро правової 
допомоги" Василю Басько за людяність і 
допомогу у вирішенні питань мешканців 
Березнегуватського району 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4RP18Z_AG2o
https://www.youtube.com/watch?v=wJbaxnZwlD8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wJbaxnZwlD8&t=7s


 

 

 

Стаття в газеті "Вечерний Николаев"                          

від 05.10.2017 р. про роботу Другого 

миколаївського місцевого центру. 

 

  

 

 

В прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ від 2 серпня 

2017 року начальник відділу "Казанківське бюро 

правової допомоги" Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Євген 

Мороховець та начальник відділу 

"Южноукраїнське бюро правової допомоги" 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД 

Анна Соколенко взяли участь в прямому ефірі та 

долучились до дискусії на тему: «Договір 

довічного утримання». Прослухати радіо-ефір 

можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKpnuOuj5RA  

 

  
 

 

 

29 серпня начальник відділу правопросвітництва 

Юлія Болгак спільно з представником Головного 

територіального управління юстиції в 

Миколаївській області Світланою Перебийніс в 

прямому ефірі говорили про результати роботи 

«Школи практичного права для пенсіонерів». 

Прослухати радіо-ефір можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=sP3ZhPo2-Ns  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKpnuOuj5RA
https://www.youtube.com/watch?v=sP3ZhPo2-Ns


 

 

В прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ від 
18.10.2017 заступник директора Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Гнатуша спільно з представником 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Світланою Перебийніс 
розповіли про реалізацію загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту "Я маю право!" 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В черговому випуску районної газети «Голос 
Баштанщини» опубліковано статтю щодо змін у 
законодавсті в частині стягнення аліментів: 
 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
В Березнегуватській районній газеті «Народна 
трибуна» 17.08.2017 року за № 65-66 
опублікований Графік виїзного прийому 
громадян з питань антирейдерського захоплення 
землі, підготовлений та наданий на публікацію 
заступником начальника Березнегуватського 
бюро правової допомоги Басько Василем. 
 

  



 

 

    

Другий миколаївський місцевий центр з надання 
БВПД здійснює правове онлайн-консультування 
громадян за допомогою Skype-зв'язку. Фахівець 
центру надасть правову консультацію, роз’яснить 
законодавство, та, при необхідності, забезпечить 
доступ до вторинної правової допомоги. 

  

 

 

   До особистого прийому громадян начальника 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Романа Возняка, 
долучився директор Другого миколаївського 
місцевого  центру з надання БВПД - Олег 
Антонець. Така взаємодія дає можливість 
безперешкодного доступу населення до 
отримання безоплатної правової допомоги. 

 

 

  
 

 

 

 
Директор Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД Олег Антонець взяв 
участь у прес-конференції про роботу першого 
антирейдерського штабу в Кризовому медіа-
центрі. 

 

  



 

 

Проведено нараду, де обговорили триденний 
Всеукраїнський семінар з виконання Україною 
заключних зауважень Комітету з ліквідації 
дискримінації щодо жінок. Семінар-нарада 
проводилась з метою ознайомлення 
представників місцевих органів виконавчої влади 
із зобов’язаннями та можливостями виконання 
заключних зауважень відповідного Комітету ООН 
за результатами розгляду 8-ї періодичної 
доповіді України про виконання Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
що відбулася у березні 2017 року. 

 

  

 

 

06 листопада заступник директора Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Гнатуша провела майстер-клас "Як 
захистити свої права" для учасників семінару в 
Миколаївському обласному центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. Під час 
правопросвітницького заходу Наталія Гнатуша 
поінформувала учасників про порядок отримання 
первинної та вторинної правової допомоги. 
Також було розповсюджено інформаційні 
буклети на правову тематику та проекту "Я МАЮ 
ПРАВО!". 

 

  
 

 

 

 

На базі Другого миколаївського місцевого центру 
з надання БВПД пройшло навчання для 
працівників Березнегуватського, Баштанського, 
Воскресенського, Новобузького, Казанківського, 
Снігурівського бюро правової допомоги. 

Під час навчання співробітники бюро також 
прийняли участь у семінарі на тему: "Шляхи 
запобігання випадкам домашнього насильства та 
дискримінації прав людини". 



  
 

 

 

 

   Працівники Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД відвідали Миколаївську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №50 ім. 
Г.Л.Дівіної, де для учнів молодших класів 
провели тренінгове заняття на тему: «Права та 
обов’язки дитини». 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
Співробітники Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД Юлія Болгак та Катерина 
Середенко завітали до ЗОШ №20 І-ІІІ ступеня м. 
Миколаєва. Працівники центру привітали учнів з 
початком нового навчального року, подарували 
інформаційний плакат "Твої права. На базі 
Конвенції з прав дитини" та правові буклети на 
тему захисту прав дитини. Також учні дізналися 
про основні права та обов'язки, які належать 
дитині, в ігровій формі. 

 

  

 

 

25 жовтня співробітники Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Наталія 
Гнатуша та Катерина Середенко провели 
інтерактивний урок для учнів 5-11 класів 
Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Березнегуватського району Миколаївської 
області. В рамках Всеукраїнського 
правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 
школярам було роз'яснено: що таке права та 
свободи людини; як можна захистити свої права; 
які обов'язки мають неповнолітні. Серед 
присутніх також було розповсюджено 
інформаційні буклети на правову тематику та 
проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

  



 

 

 

Проведено лекцію в Міському територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) в відділенні Інгульського 

району. Анастасія Васеньова провела 

інформаційно-роз’яснювальну роботу на тему: 

«Правові засади забезпечення населення 

газовими лічильниками». Також було надано 

відповіді на інші правові питання, які хвилювали 

слухачів. 

 

  

 

 

 

 

   Головний спеціаліст відділу представництва 

Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД відвідала Інгульський районний 

центр зайнятості. Анастасия Васеньова провела 

інформаційно-роз’яснювальну роботу на тему: 

"Безоплатна правова допомога: хто має право та 

як її отримати". Також було надано відповіді на 

інші правові питання, які хвилювали слухачів. 

 

  
 

 

 

Співробітники Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД взяли участь у 3 
семінарах для різних категорій населення, що 
проходили у Корабельному районному центрі 
зайнятості. Працівники Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак, 
Катерина Середенко, Олена Заболотня, 
Анастасия Васеньова проінформували учасників 
семінарів про: порядок отримання правової 
допомоги, катерогії осіб, які мають право 
отримати вторинну правову допомогу, співпрацю 
центрів правової допомоги з адвокатами в 
Україні, де можно отримати правову допомогу. 
Також громадян було проконсультовано з інших 
правових питань. 

 

 



 

 

 

 

20 жовтня головний спеціаліст Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
Катерина Середенко провела інформаційний 
семінар для роботодавців у Вітовському 
районному центрі зайнятості. Під час 
правопросвітницького заходу учасники дізналися 
про: порядок отримання первинної та вторинної 
правової допомоги, діяльність центрів з надання 
вторинної правової допомоги, успішні справи 
адвокатів, які співпрацюють з місцевим центром. 
Також серед присутніх було розповсюджено 
інформаційні буклети на правову тематику та 
буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

  
 

 

     

Заступник директора Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Гнатуша провела лекцію для студентів Коледжу 

Миколаївського національного університету імені 

В. О.Сухомлинського на тему «Розвиток та 

функціонування системи БВПД в Україні». Також 

було розповсюджено інформаційні матеріали 

щодо порядку надання безоплатної правової 

допомоги. Активних студентів було запрошено до 

співпраці з Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД як параюристів. 

 

 

 

 

  



 

 

В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" співробітники Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Гнатуша та Катерина Середенко відвідали 

Коледж Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського. Для 

студентів було проведено інтерактивну лекцію на 

тему "Насилля в сім'ї. Шляхи протидії насиллю 

щодо дітей та жінок". Студенти дізналися про 

причини та форми насилля, а також способи 

захисту прав людини в Україні та на 

міжнародному рівні. Присутні також дізналися 

про функції місцевих центрів з надання вторинної 

правової допомоги та отримали інформаційні 

буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

  

 

 

 
Працівники «Баштанське Бюро правової 
допомоги» прийняли участь у святковому заході, 
присвяченому 15-річному ювілею Баштанської 
гімназії. Серед запрошених розповсюджено 
інформаційні матеріали на правову тематику. 
 

  

 

      

    Співробітники Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД прийняли 

участь у заходах присвячених Дню захисту дітей, 

які проводились Центральною міською 

бібліотекою для дітей ім. Ш. Кобера та В. 

Хоменко. Заступник директора Наталія Гнатуша 

привітала дітей з Міжнародним днем захисту 

дітей та побажала усіпіхів в навчанні та гарного 

відпочинку. Співробітники центру разом з 

представниками Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 

представляли правовий майданчик, де 

розповсюджували серед дітей інформаційні 

матеріали та в ігровій формі розповідали дітям 

про іх права. 



  

 

 

    В приміщенні Другого миколаївського  
місцевого центру з надання БВПД відбувся День 
відкритих дверей для майбутніх параюристів. Під 
час заходу презентовано роботу системи 
безоплатної правової допомоги та ознайомлено з 
порядком надання правової допомоги в центрі. 
До центру завітали студенти І-ІV курсу Коледж 
Миколаївського національного університету імені 
В.О.Сухомлинського, з якими обговорено 
подальшу співпрацю в сфері захисту прав 
людини. 

  
 

 

 

 
Співробітники Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та 
Катерина Середенко разом з параюристами 
провели заходи з інформування молоді щодо 
надання безоплатної правової допомоги. 
Проведені заходи були присвячені 
Міжнародному Дню Молоді. Під час заходів 
розповсюджено інформаційні матеріали: 
пам'ятки, буклети, тощо. 

 

  

 

 

29 листопада співробітники Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Гнатуша та Катерина Середенко  провели 
вуличне інформування мешканців села 
Віноградівка Баштанського району Миколаївської 
області. Було розповсюджено інформаційні 
буклети на правову тематику та проекту "Я МАЮ 
ПРАВО!". Також правопросвітницькі матеріали 
розповсюджено у Віноградівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Громадяни мали можливість отримати 
консультацію співробітників центру. 
 

  



 

 

Співробітники Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Анастасия Васеньова та 

Юлія Болгак відвідали відділення Інгульського 

району міського територіального центру 

соціального обслуговування, з яким підписано 

меморандум про співпрацю. Учасників зустрічі 

було проінформовано про порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги.  

 

  

 

 

 
Головний спеціаліст Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Катерина 
Середенко відвідала відділення Корабельного 
району Міського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). Співробітникам територіального центру 
було роз'яснено право громадян на правову 
допомогу та порядок отримання безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги. 
Також було розповсюджено інформаційні 
буклети з різних правових питань. 
 

  

 

 

21 грудня начальниця відділу 
правопросвітництва Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак 
відвідала семінар для людей похилого віку у 
відділенні Інгульського району Міського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 
Присутнім було роз'яснено порядок надання 
первинної та вторинної правової допомоги, а 
також розповсюджено інформаційні буклети. 
Учасники семінару активно задавали правові 
питання щодо отримання субсидій, укладання 
договорів довічного утримання та купівлі-
продажу 
 
 
 
 
 

  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського ММЦ з НБВПД 

 

  

 

 

 

    Протягом звітного кварталу працівниками МЦ 
та його структурними підрозділами бюро 
правової допомоги здійснено 7 робочих зустрічей 
з працівниками та очільниками ОСМ. Як 
результат маємо підтримку 6 сільських голів та 
одного сільського голову об’єднаної 
територіальної громади. Зокрема трое очільників 
ОМС погодились сприяти у прийнятті місцевої 
програми з правової освіти населення. 

 

  
 

 

29 вересня 2017 року о 10:00 год. в приміщенні 
адмінбудинку Кривоозерської РДА відбулася 
чергова сесія Кривоозерської районної ради. 
Заступник начальника Кривоозерського бюро 
правової допомоги Олена Кернасовська 
виступила з доповіддю на тему: «Програма 
правової освіти та надання безоплатної правової 
допомоги населенню Кривоозерського району на 
2018-2020 роки». Метою даного інформування 
було залучення до співпраці посадовців району 
задля розроблення спільних програм з 
підвищення загального рівня правової культури 
та вдосконалення системи правової освіти 
населення, набуття громадянами необхідного 
рівня знань, формування у них поваги до права, 
реалізація права людини на доступ до 
безоплатної правової допомоги. 

  
 

 

 

 

  З метою поширення інформації про БПД та 
пошуку стейкхолдерів, працівниками МЦ та його 
структурними підрозділами бюро правової 
допомоги протягом 1 кварталу проведено 24 
зустрічі. 

  



    

 

 

 

    19 травня начальник відділу надання БВПД та 
роботи з адвокатами Вознесенського МЦ з 
НБВПД - Гнатюк Петро Олександрович спільно з 
начальником відділу страхових виплат відділення 
виконавчої дирекції фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України 
в Вознесенському районі Миколаївської області - 
Луценко Тетяною Федорівною розповідали про 
особливості працевлаштування, та переваги 
офіційного оформлення на роботу.  
Наприкінці, присутнім було роздано контактні 
дані Вознесенського МЦ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 серпня відбувся круглий стіл на тему «Я маю 
право» за участю працівників Вознесенського МЦ 
з НБВПД Гнатюка П.О, Боброва А.М, Городньої 
О.О. з начальником Управління соціального 
захисту населення Вознесенської міської ради 
Шишлянніковою І.А., заступником начальника 
Управління – начальником відділу соціальної 
допомоги, пільг та організаційно-контрольної 
роботи Управління соціального захисту 
населення Вознесенської міської ради Зоріною І.І. 
та завідувачем відділення денного перебування 
КУ “Територіальний центр соціального 
обслуговування м. Вознесенська” Бордюжа О.В. 

Під час круглого столу було  розглянуто питання: 

- створення та забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу до БПД на базі 

Управління соціального захисту населення 

Вознесенської міської ради; 

- розміщення інформаційних стендів - 

«інформаційна правова допомога» в 

приміщеннях Управління соціального захисту 

населення Вознесенської міської ради 

- підписання Договору про партнерство та 

співробітництво між Вознесенським МЦ з НБВПД 

та КУ “Територіальний центр соціального 

обслуговування м. Вознесенська” тощо. 

 

  



      

    31 травня начальником Южноукраїнського 
бюро правової допомоги в приміщені 
Южноукраїнського міського центру зайнятості 
проведено семінар для осіб з обмеженими 
можливостями, що перебувають на обліку в ЦЗ. 

 

 

  

 

29 листопада начальником відділу 
представництва Бобровим Андрієм 
Миколайовичем та головним спеціалістом 
відділу право просвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги  з метою підвищення рівня 
правової культури та правової свідомості 
громадян на базі Вознесенського міськрайцентру 
зайнятості Миколаївської області проведено 
семінар на тему «Трудовий чи колективний 
договір».  

 

  

      07 червня заступник начальника 
Доманівського бюро правової допомоги Єгоров 
Д.С. разом зі старшим інспектором 
Доманівського районного відділу з питань 
пробації Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції. 
Вавреняк Ю.Г., на базі Доманівського РВ з питань 
пробації, провели спільний прийом громадян.  
На прийом звернулась одна особа по питанню 
надання соціальних послуг та сприяння у 
вирішенні соціально-побутових проблем осіб, до 
яких застосовано пробацію   

  

 

24 листопада працівниками Кривоозерського 
бюро правової допомоги спільно з працівниками 
Кривоозерського районного сектора з питань 
пробації Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України 
проведено круглий стіл на тему: « Я МАЮ 
ПРАВО!» та відбувся перегляд і аналіз фільму 
«Почуй мене». 

 

 

  

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1788837078098339/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1872672796381433
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1791542487827798/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1871561559825890
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions


 

       

    14 червня начальником Первомайського бюро 
правової допомоги Порхун В.М. було проведено 
семінар для студентів Мигійського коледжу 
Миколаївського державного аграрного 
університету на тему: «Запобігання злочинності 
та недопущення випадків домашнього 
насильства у сім’ї». 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

31 серпня, працівниками Вознесенського МЦ з 

НБВПД Гнатюком П.О. та Городньою О.О. 

проведено семінар для дітей, що зазнали тяжких 

життєвих ситуацій.  Семінар відбувся на базі 

спеціалізованої установи «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей Вознесенської 

міської ради». Працівники центру розповіли про 

правила поводження з поліцією, випадки 

настання адміністративної відповідальності 

неповнолітніх та закликали бути обачними у 

використанні Інтернет мережі.  

 

  

 

10 липня відбулася робоча зустріч начальника 

Врадіївського бюро правової допомоги Олени 

Адамчук з керівництвом Врадіївської філії 

громадської організації «Всеукраїнське 

об ̓єднання учасників бойових дій» Вікторем 

Сідлецьким та Сергієм Белінським. 

  Зустріч мала на меті розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги у Врадіївському 

районі, посилення правових можливостей і 

правової спроможності таких соціально 

вразливих груп населення як учасники АТО, 

члени їх сімей, інші особи, на яких поширюється 

дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», а також 

постраждалі проведення антитерористичної 

операції. 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1798800127102034&id=1467803810201669


 

 

 

 

8 грудня головним спеціалістом Веселинівського 
бюро правової допомоги в Веселинівському 
районному центрі зайнятості проведено семінар 
для внутрішньо переміщених осіб на тему 
"Соціальна мобілізація населення". Учасники 
отримали інформацію про успішні кейси 
вирішення проблем в громаді та можливість 
реалізовувати свою активну роботу в своєму 
населеному пункті. 
 

  

 

10 липня 2017 року начальник Єланецького бюро 

правової допомоги Котенко І.О. провела робочу 

зустріч із начальником служби у справах дітей 

Єланецької районної державної адміністрації 

Білотіл Л.В. Під час зустрічі обговорено питання 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, їх 

законних представників та сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, зокрема питання 

доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

01 вересня працівники Кривоозерського бюро 

правової допомоги завітали до учнів 

Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на 

спільний відкритий урок, який був присвячений 

темі: «Україна – держава європейська». Під час 

зустрічі зі школярами обговорювалися права 

дитини, які закріплені в «Декларації прав 

дитини». Ці права закріплюються за усіма дітьми 

без жодних винятків і дискримінації за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, 

політичних або інших переконань, національного 

чи соціального походження, майнового стану, 

народження або іншими обставинами, що 

стосуються самої дитини чи її сім’ї. 

 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1878468982468481/?type=3


   

 

В грудні начальником Врадіївського бюро 
правової допомоги Адамчук О.Ю. та головою 
молодіжної колегії Бондаренком Р.О. на базі 
Врадіївської ЗОШ №1 було проведено 
просвітницький урок «Права людини» з 
різноманітними правовими іграми та 
конкурсами. Бондаренко Р. розкрив питання, 
щодо прав та обовязків дітей в Україні, в свою 
чергу Адамчук О. зупинилась на тиких питаннях 
як відповідальність неповнолітніх за скоєння 
правопорушень. 

  

 

 

 

 

 

 

 

05 грудня головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктом 
надання БППД Вознесенського місцевого центру 
з надання БВПД на базі Вознесенської гімназії №1 
Вознесенської міської ради Миколаївської області 
проведено виховну годину до Дня прав людини 
(відзначається 10 грудня щорічно) з учнями 9-го 
класу. Основним завданням було формування в 
учнів правової культури. Під час заходу розкриті 
такі питання, як «Права і свободи людини», 
«Загальна декларація прав людини», «Конвенція 
ООН про права дитини». 

  

 

 

  

11 вересня працівники Доманівського бюро 

правової допомоги провели робочу зустріч з 

працівниками Доманівського відділу 

Вознесенського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Миколаївської області. 

Під час зустрічі були обговорені питання які 

найчастіше виникають у клієнтів управління та 

шляхи їх вирішення. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

28 листопада начальник Врадіївського бюро 
правової допомоги Адамчук Олена провела 
робочу зустріч із начальником Врадіївського 
відділу обслуговування громадян 
Кривоозерського ОУПФУ Гордуз Тетяною.  
В ході зустрічі сторони обговорили подальшу 
співпрацю між представниками бюро та 
управління в питанні надання безоплатної 
правової допомоги, за результатами чого 
підписали меморандум про співпрацю. 

  

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1878998012415578
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1875366289445417
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1871977183117661


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

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   В рамках реалізації завдань та заходів, 
передбачених  в  положеннях Меморандуму   
про  співпрацю     між     Національною     
поліцією  та  Міністерством юстиції у сфері 
надання безоплатної правової допомоги та 
спільного плану дій щодо його виконання у 
Миколаєві пройшов місячник 
інформаційно – роз’яснювальної роботи з 
працівниками правоохоронних органів. 

  

 
 

В 3 кварталі 2017 року Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області задля 
підвищення правової свідомості громадян 
області об’єднав зусилля з Миколаївським 
обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій.  

Доказом цього є підписаний меморандум про 
співпрацю.  
 

 

  

 
 
 
 

     Протягом лютого поточного року спільно із 
спеціалістами відділу уповноважених голови з 
питань контролю за дотриманням прав людини 
в поліцейській діяльності Управління 
забезпечення прав людини проведено 4 
лекційні заняття на тему: «Надання правової 
допомоги затриманим особам». З особовим 
складом управління патрульної поліції в місті 
Миколаєві обговорено проблемні питання, які 
виникають під час виконання вимог Порядку 
інформування центрів з надання БВПД про 
випадки затримання, адміністративного арешту 
або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою територіальними 
органами поліції. 
 
 
 
 
 
 

http://www.legalaid.gov.ua/images/pdfs/Memorandum_pro_spivpratsyu_btwn_police_mj.pdf
http://www.legalaid.gov.ua/images/pdfs/Memorandum_pro_spivpratsyu_btwn_police_mj.pdf
http://www.legalaid.gov.ua/images/pdfs/Memorandum_pro_spivpratsyu_btwn_police_mj.pdf
http://www.legalaid.gov.ua/images/pdfs/Memorandum_pro_spivpratsyu_btwn_police_mj.pdf
http://www.legalaid.gov.ua/images/pdfs/Memorandum_pro_spivpratsyu_btwn_police_mj.pdf


  

 

 
    В травні 2017 року Регіональним центром 
розроблено та виготовлено листівки на тему: 
«Що робити, якщо затримала поліція: поради 
для неповнолітніх», які розповсюджуються 
серед молоді міста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ГРОМАДЯНАМ ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ І 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
 
 
 
 
В 3 кварталі 2017 року Регіональним центром 
розроблено та виготовлено буклети на тему 
«Безоплатна передача земельної ділянки 
громадянам із земель державної і комунальної 
власності», які розповсюджуються серед 
жителів міста.  
 

  

 

 
 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, 
 

ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СІЗО 

 

   
 В 4 кварталі 2017 року Регіональним центром 
розроблено та виготовлено буклети на тему 
«Права та обов’язки осіб, які перебувають в 
СІЗО», які розповсюджуються серед жителів 
міста.  



  

 

 

    8 червня 2017 року, відбулась робоча зустріч 
директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентина Чистого з 
начальником Миколаївського міського відділу з 
питань пробації Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції 
Олегом Вдовиченком. 

   У ході робочої зустрічі очільники установ 
підписали Меморандум про взаємне 
співробітництво в сфері надання безоплатної 
правової допомоги. 

 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Першого ММЦ з НБВПД 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
   24.01.2017 року для працівників Першого 
миколаївського місцевого центру з  надання 
БВПД, експерт громадської організації Фонд 
розвитку міста Миколаєва Тетяна Золотухіна, 
провела навчання, щодо правових відносин в 
сфері житлово-комунальних послуг. Тетяна 
Золотухіна розповіла про порядок створення 
ОСББ, встановлення тарифів на управління 
будинку, захист прав мешканців ОСББ тощо. 
 
 
 

  

 

23.08.2017 року відділом організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
роботи з адвокатами організовано та проведено 
круглий стіл за участю адвокатів, які уклали 
контракти з Центром на тему: «Найпоширеніші 
питання, які виникають під час надання правової 
допомоги». Під час проведення круглого столу 
були розглянути такі питання: «Особливості 
застосування розрахунків: ЦАС, ПД та ПРК, їх 
відмінність», «Психологічні типи складних 
клієнтів», «Особливості комунікації та взаємодії 
з суб’єктами правової допомоги». 



  

 
 

У листопаді фахівцями Центру із залученням 
громадських об’єднань, органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, партнерів 
системи БПД, адвокатів та ЗМІ проведено 
круглий стіл на тему: «Розвиток системи 
безоплатної правової допомоги. 
Підсумки роботи Першого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД за 9 місяців 
2017 року» 

  

 

 

Протягом 2017 року у «WikiLegalaid» розроблено 
та розміщено правові консультації на  наступні 
теми: 
1. Реєстрація права власності за договорами 
купівлі-продажу нерухомого майна з 
відчуженням або розстроченням платежу.  
2. Особливості укладання попередніх договорів 
купівлі-продажу нерухомості.  
3. Фіктивний правочин: поняття та правові 
наслідки  
4. Приватизація гаражу в гаражному кооперативі  
5. Договір на користь третьої особи 
6. Додаткові відпустки військовослужбоцям у 
зв'язку з навчанням 
7. Особливості реєстрації права власності на 
об'єкти нерухомого майна у разі відсутності 
правовстановлюючих документів – 
8. Реєстрація права власності за договорами 
купівлі-продажу нерухомого майна з 
відчуженням або розстроченням платежу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Приклади кращих практик діяльності Другого  ММЦ з НБВПД 

 

  

 

 
 

 
 
   За ініціативи Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД, відбувся 
семінар з працівниками бюро правової 
допомоги щодо внесення змін до Програм 
правової освіти населення. 

  

 
 

 

 
Під час правопросвітницьких заходів 
працівниками Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД 
розповсюджуються інформаційні буклети про 
систему БПД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
В Центрі поштового зв’язку та Снігурівському 
районному центрі зайнятості розміщено 
інформаційні матеріали з питань надання БПД, 
прийняття спадщини, поновлення на роботі, 
позбавлення батьківських прав, безоплатної 
передачі земельних ділянок тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
    Другий миколаївський місцевий центр з 

надання БВПД продовжує активно 

налагоджувати роботу з представниками 

громадських організацій. Цього разу було 

обговорено та сплановано співпрацю з 

Громадською організацією "Десяте квітня", яка 

займається захистом прав людини та 

правопросвітницькою діяльністю. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
Співробітники Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак 
та Катерина Середенко взяли участь у 
"Діалоговій платформі з питань захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб", що була 
організована Громадською організацією "Десяте 
квітня" за підтримки Агенства ООН у справах 
біженців. Під час заходу було обговорено 
актуальний стан забезпечення прав і свобод 
ВПО в Україні, а також міжнародні стандарти 
допомоги ВПО. 
 

  

 

 
 

 
    Заступник директора Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Гнатуша прийняла участь в робочій зустрічі з 

органами виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сфері пробації. На робочій 

зустрічі обговорювалися питання подальшої 

співпраці у сфері надання правової допомоги 

особам, засудженим до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі. 

 
 
 



  

 
 
 

    Співробітники Другого миколаївського 

місцевого центру провели робочу зустріч з 

працівниками системи пробації в України. На 

зустрічі були присутні предстаники Інгульського, 

Корабельнного, Вітовського районного сектору 

Миколаївського міського відділу з питань 

пробації, а також сектору ювінальної пробації м. 

Миколаєва. Директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Антонец 

обговорив з представниками Південого 

міжрегіонального управління питання надання 

правової допомоги клієнтам пробації та 

подальшу спільну співпрацю. 

  

 
 

 

Відбулося засідання комісії, щодо розгляду 

пропозицій на конкурс проектів розроблених 

інститутами громадянського суспільства, на 

виконання програми "Молодь" на 2016-2018 

роки в рамках проекту "Активні громадяни" за 

програмою Британської ради для молоді. До 

складу конкурсної комісії було запрошено 

начальника відділу правопросвітництва Другого 

миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Юлія Болгак. Учасники були 

поінформовані про функціонування системи 

БПД та отримали інформаційні буклети 

 

  



 

 
 

 
Співробітники Другого миколаївського 
місцевого центру взяли участь у Міжнародному 
форумі з медіації «Діалог та медіація як 
інструмент порозуміння в українському 
суспільстві», що проходив у м. Харкові.  
 

 

 

  

 
 

10 жовтня директор Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Олег 
Антонець взяв участь у Круглий стіл на тему: 
"Правова освіта: шляхи удосконалення", що 
пройшов у Кризовому медіа-центрі. 

  
 

 
 
 

05 грудня співробітники Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД Сніжана 
Качалова та Ананко Марина взяли участь у 
тренінгу стосовно запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, який було проведено 
представниками Національного агентства з 
питань запобігання корупції та експертами 
Програми Розвитку ООН у приміщені 
Миколаївської обласної ради. Спікерами було 
роз’яснено теоретичні та практичні аспекти з 
теми конфлікту інтересів, зазначено алгоритми 
дій при його наявності та надано відповіді на 
питання учасників тренінгу. 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

07 грудня в Миколаївському Центрі розвитку 
місцевого самоврядування відбулася Фотосушка 
"Права людини - мої права". Організаторами 
фотоконкурсу виступив Другий миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД, фахівці якого 
постійно здійснюють подібні правопросвітницькі 
заходи.  
Конкурс відбувся з метою поширення інформації 
про міжнародно-правові та національні 
стандарти прав людини через розкриття творчих 
здібностей учасників, підвищення правової 
обізнаності та сприяння розвитку правової 
держави. 

  

 
 

 
 
 

 
Наприкінці 2017 року Другий миколаївський 
місцевий центр звітував про свою діяльність, 
цього разу за рік. Звітування відбулося в рамках 
правового воркшопу, який було реалізовано в 
партнерстві з Миколаївським Центром розвитку 
місцевого самоврядування, адже в своїй 
діяльності центри з надання правової допомоги 
в пріоритеті визначають налагодження співпраці 
з органами місцевого самоврядування, тому 
така співпраця є вкрай важливою. до звітування 
були залучені фахівці бюро правової допомоги, 
а саме Баштанське, Березнегуватське, 
Воскресенське, Казанківське, Новобузьке та 
Снігурівське бюро правової допомоги. Кожен з 
представників бюро, разом з представниками 
Центру, презентував успішні справи, які були 
актуальним для їх громад протягом року. Ми 
докладаємо максимально зусиль для того, аби 
кожна громада мала доступ до правової 
допомоги, а успішні практики є доказом цього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського ММЦ з НБВПД 
 

  

 
 

Вознесенський МЦ прийняв до себе на практику 
студентів Вознесенського коледжу НАУ.  
Двоє молодих юристів прийшли до Центру 
третього травня, і одразу стали активними 
учасниками роботи, допомагаючи працівникам 
виконувати повсякденні професіональні 
обов'язки.  
В подальшому, практиканти пройдуть 
стажування в кожному з відділів, чиї 
начальники, за відведений термін, спробують 
надати максимальну кількість знань, котрі потім 
їм знадобляться. 
 

  

 

15 вересня головним спеціалістом 

Первомайського бюро правової допомоги 

Шайбаковою Д.П. проведено лекцію серед 

студентів ВНЗ «Університет Сучасних Знань» на 

тему «Демократія та права людини». 

 

  

 

 

30 серпня відбувся круглий стіл на тему «Я маю 

право» за участю працівників Вознесенського 

МЦ з НБВПД Гнатюка П.О, Боброва А.М, 

Городньої О.О. з начальником Управління 

соціального захисту населення Вознесенської 

міської ради Шишлянніковою І.А., заступником 

начальника Управління – начальником відділу 

соціальної допомоги, пільг та організаційно-

контрольної роботи Управління соціального 

захисту населення Вознесенської міської ради 

Зоріною І.І. та завідувачем відділення денного 

перебування КУ “Територіальний центр 

соціального обслуговування м. Вознесенська” 

Бордюжа О.В.         



  

 

 13 вересня начальником Первомайського бюро 

правової допомоги Порхун В.М. було проведено 

тренінг з працівниками та посадовцями 

Первомайської РДА Миколаївської області. Було 

обговорено практичні шляхи запобігання та 

боротьби з цим ганебним явищем та 

наголошено на найбільш характерні ознаки 

корупції. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

28 вересня головний спеціаліст Веселинівського 

бюро правової допомоги Глушич І.І. провела 

тренінг для посадових оосіб Веселинівської ОТГ. 

Присутніх проінформовано про основні поняття 

та значення Особливої частини ККУ. Найбільшу 

увагу приділено кримінальній відповідальності 

за корупційні правопорушення. Присутніх 

цікавили наступні питання: відповідальність за 

декларування недостовірної інформації; підкуп 

особи, яка надає публічні послуги; що є 

службовою недбалістю та інше. 

 

 

 

 

  

 

 
 

06 грудня з метою реалізації плану заходів 
Тижня права (4-10 грудня) 
працівники Вознесенського місцевого центру з 
надання БВПД провели виступ для засуджених у 
Вознесенській виправній колонії №72 на тему 
"Реалізація та захист прав людини". Начальник 
відділу правової інформації та консультації 
Вознесенського МЦ з НБВПД розкрила питання 
отримання та відновлення втрачених 
документів. Начальник відділу представництва 
Вознесенського МЦ з НБВПД надав інформацію 
стосовно прав засуджених та порядку вступу в 
спадщину. Головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктом 
НБППД повідомила про надання безоплатної 
правової допомоги, роботу та функції 
Вознесенського МЦ з НБВПД та Бюро, надано 
контактні дані. Також працівники МЦ з НБВПД 
надали правову консультацію з інших питань, 
що виникли у громадян, а саме: встановлення 
статусу учасника АТО; отримання дублікату 
свідотства дитини.  

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1878523072463072


  

 
 

- Складалися та розміщувалися правові 
консультації для наповнення системи 
«WikiLegalAid» на теми: 

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

- Відповідальність банків при здійсненні 
переказу коштів; 

- Продаж у процедурі санації частини майна 
боржника; 

- Застосування процедур банкрутства, 
пов’язаних з іноземним провадженням;     
- «Порядок використання земель з 
меліоративними системами»; 
- «Порядок отримання земель для сінокосіння і 
випасання худоби»; 
- «Землі, які використовуються для організації 
відпочинку населення»; 
- «Потреби лісового господарства»; 
- «Покупці земель сільськогосподарського 
призначення». 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

Протягом 2017 року  укладено угоди про 

співпрацю з: 

- Єланецька районна рада ветеранів; 
- Служба у справах дітей Єланецької 

райдержадміністрації; 
- Вознесенський міськрайонний відділ з питань 

Пробації південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції 
України; 

- Братський районний сектор з питань Пробації 
південного міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України; 

- Братська ГО "Братська районна рада 
ветеранів"; 

- Громадська організація "Братська районна 
лікарняна каса"; 

- Кривоозерський районний центр зайнятості; 
- Тридубська загальноосвітня школа 1-3ступенів; 
- Кривоозерський відділ Первомайської місцевої 

прокуратури тощо. 
 
 



[1.3.] Децентралізація системи БПД 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

  

 

 

 
    20.02.2017 року проведено навчання 
працівників Регіонального центру щодо 
заповнення на офіційному сайті НАЗК 
електронної декларації, під час якого 
розглянуто найпоширеніші питання, що 
виникають при поданні декларації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
     29 березня 2017 року відбулась зустріч по 
обміну досвідом між комунікатором 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській
 області  Оленою 
Постарніченко та інтеграторами місцевих 
центрів. В ході зустрічі  обговорювали нюанси 
правильного заповнення щомісячного  медіа-
звіту, вивчали аспекти створення нової медіа-
карти Миколаївщини, уточнювали деталі 
щоквартальних звітів. Учасники вирішили й 
надалі працювати в команді та визначили 
шляхи удосконалення своєї роботи задля того, 
щоб на кінцевому етапі отримувати гарні 
показники 

  
 

 

     31 травня 2017 року в приміщенні 
Регіонального центру для працівників відділів 
організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу місцевих 
центрів відбувся семінар з питань оформлення 
управлінських документів на тему: «Вимоги до 
оформлення організаційно-розпорядчої 
документації. Порядок проведення перевірок 
посадовими особами Державної інспекції 
України з питань праці», під час якого 
розглянуто найпоширеніші питання, що 
виникають при складанні документів. 



  
 
 

 
 
 
 

07 листопада 2017 року в приміщенні 
Регіонального центру проведено чергове 
навчання спеціалістів щодо оплати послуг та 
відшкодування витрат адвокатів. 
 Працівники Регіонального центру - головний 
бухгалтер, начальник відділу фінансів, 
контрактно-договірної роботи та 
бухгалтерського обліку довели до відома 
головних бухгалтерів та спеціалістів місцевих 
центрів, які відповідають за роботу з 
адвокатами, вимоги законодавства та 
організаційно-розпорядчих документів 
Координаційного центру з надання правової 

допомоги.     Зокрема, увагу працівників 
місцевих центрів було акцентовано на 
визначення процесуальних документів, що 
додаються до звітів про надання правової 
допомоги по цивільно-адміністративним 
справам.  
 

  
 

 

 

   

При здійсненні моніторингу діяльності місцевих 
центрів з надання БВПД проводився обмін 
досвідом між комунікатором Регіонального 
центру та інтеграторами місцевих центрів щодо 
підвищення показників правопросвітницької 
роботи.   
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
27 вересня 2017 року, 07 та 27 грудня 2017  
відбувся дистанційний обмін досвідом між 
комунікатором Регіонального центру та 
інтеграторами місцевих центрів щодо ведення 
сторінок місцевих центрів у соціальній мережі 
Facebook. 
 

 

 

  
Приклади кращих практик діяльності Першого ММЦ з НБВПД 

 
  

 
 
 
 

 
З метою покращення результативності та 
ефективної діяльності місцевого центру 
Миколаївської області постійно ведеться 
робота над розробкою і тиражуванням 
інформаційних буклетів, нових форм звітності з 
графічною та аналітичною частиною щодо 
функціонування та розвитку системи БПД в 
регіоні, розміщенням інформації на офіційному 
веб-сайті регіонального центру тощо. 
   У головному офісі Першого центру 
виготовлено та розміщено інформаційни стенди 
для інформування громадян з найбільш 
актуальних питань 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

У рамках святкування Дня захисту дітей 
розроблено та раздруковано інформаційні 
буклетина тему: "Права дітей". 
 
   Центром також розроблено методичні 
рекомендації на тему «Деякі питання, 
консультації та поради з Сімейного права, 
розподілу власності подружжя, та аліментів», 
які корисні не тільки для юристів та адвокатів, 
але й для всіх громадян. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

   
Протягом 3 кварталу 2017 року Центром 
розроблено Кейси з правових питань на тему 
«Сімейне право, розподіл власності подружжя 
та аліментів», «Іпотека, захист іпотечного 
майна», «Земельне право, особливості 
орендних правовідносин, Державний 
земельний кадастр України», «З питань оплати 
праці, права на надбавки та доплати» та «Як 
отримати земельну ділянку, яким чином 
оформити право власності». 

  

 

 
 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня 
права та загальнонаціонального проекту «Я маю 
право», працівниками відділу «Очаківське бюро 
правової допомоги» підготовлено тематичні 
буклети на тему «Основні права людини», які 
розповсюджуються серед населення міста 
Очакова та Очаківського району. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приклади кращих практик діяльності Другого  ММЦ з НБВПД 
 
  

 

 
 
 

     
 Провели  робочу  зустріч  з  адвокатами,    які 
надають безоплатну правову допомогу. В ході 
цієї зустрічі обговорено ряд актуальних питань: 
оплата послуг та відшкодування витрат 
адвокатів на підставі доручень Центру, 
укладення контрактів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі, рівномірний 
розподіл доручень між адвокатами. Під час 
зустрічі працівники бюро правової  допомоги, 
відділу представництва Центру та адвокати 
обговорили проблемні питання надання 
безоплатної правової допомоги та обмінялися 
позитивним досвідом. 
 

  

 
 
 

30 листопада Другим миколаївським місцевим 
центром з надання БВПД було організовано 
робочу зустріч із адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу на 
постійній основі за контрактом. Робоча зустріч 
відбулася у приміщенні Центру, присутні 
адвокати Іван Чеботарьов, Сергій Корець, 
Геннадій Константиновський. На зустрічі 
обговорено стандарти якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному, адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі, 
подання звітів за виконаними дорученнями, 
заповнення розрахунків винагороди адвоката 
ЦАС, ПРК, ПД, відбувся обмін досвідом. 
 

  
 

 
 
 

 Протягом 2017 року укладено– 44 контракти з 
адвокатами, включеними до реєстру адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу.  
Центром у 2017 році оплачено послуги та 
відшкодовано витрати адвокатам, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, у сумі 
134386,77 грн. Крім того, Центром видано 70 
наказів про уповноваження працівників центру 
та бюро правової допомоги на надання БВПД.  
Крім того, Центром видано 215 наказів про 
уповноваження працівників Центру та бюро 
правової допомоги на надання БВПД. 
У рамках децентралізації системи БВПД 
адвокатів проінформовано про внесення змін 
до порядку укладення контрактів, подачі 
звітності та оплати.       



  
Приклади кращих практик діяльності Вознесенського ММЦ з НБВПД 

  

 

 
 

 
Працівники центру та бюро розробляють 
інформаційні листівки та буклети, спрямовані 
розповісти населенню, як захистити себе від 
шахраїв в Інтернеті та як не втрапити у пастку 
при працевлаштуванні в Україні та ін. 
 
 
 

 

  

 

 
 

      
Протягом 2017 року  відділом представництва 

Вознесенського МЦ з НБВПД складено 9 заяв не 

процесуального характеру та 2 заяви 

процесуального характеру, 3 скарги, 14 листів та 

7 клопотань. 

Штатним працівникам видано  36 наказів на 

представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів. 

 

Працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД 

проводяться виїзди до установ виконання 

покарання задля поширення серед засуджених 

інформації про можливість звернутися до МЦ та 

отримати захисника за державний кошт. 

 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 

Координаційним центром з надання правової 
допомоги визначено першочергові кроки з 
даного напряму роботи на 2017р 

1) Запровадження пілотного проекту на 
базі декількох регіонів України з урахуванням 
таких критеріїв: кількість затриманих, кількості 
скарг на якість БВПД, відсутність достатньої 
кількості адвокатів.  

2) Зміни до законів України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про 
безоплатну правову допомогу», інших 
нормативно-правових актів у сфері надання 
БВПД (щодо залучення офісів громадського 
захисту/адвокатських об’єднань діяльністю 
яких є виключно надання  

3) Експертне обговорення змін та 
проведення анкетування адвокатів щодо їх 



 

готовності прийняти участь в  діяльності офісів 
громадського захисту. 

4) Встановлення критеріїв та вимог до 
адвокатських об’єднань, які залучатимуться до 
надання БВПД. 

5) Проведення моніторингу щодо 
кількості офісів громадського захисту та 
визначення місця розташування. 

6) Визначення порядку оплати надання 
адвокатами офісів громадського захисту БВПД   

  

 
 [1.5.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

  

 

 

 
Надано допомогу головному бухгалтеру та 
начальнику  відділу фінансів, контрактно – 
договірної роботи та бухгалтерського обліку 
щодо впровадження автоматизації 
фінансового та бюджетного управління. 
Створено додаткове робоче місце (АРМ) для 
роботи головному спеціалісту по 
формуванню платіжних документів на 
оплату послуг та відшкодування витрат 
адвокатів, які надають БВПД   
 
 
 
 

 

  
 

 

 
Постійно надсилаються листа щодо 
вдосконалення системи Комплексної 
інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової 
допомоги. 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

 
Протягом 2017 року надано до перевірки 
4940 актів, оплачено 4482 акти на загальну  
суму 5427 573,99 тис. грн. 
 

  

 

 
 
 

      
 Надано допомогу головному спеціалісту 
відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу, а 
саме, створено архів вихідної документації 
Регіонального центру.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Першого ММЦ з НБВПД 
 

  

 

 
 

 

Протягом 2017 р. Приймалися рішення, яі 
уповноважували працівників Першого ММЦ 
на надання БВПД, а саме на складання 
документів процесуального характеру та 
здійснення представництва інтересів осіб. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приклади кращих практик діяльності Другого ММЦ з НБВПД 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

 

 
З метою належного функціонування та 
наповнення системи КІАС було внесено 
пропозиції щодо включення до системи 
КІАС відомостей про працівників центру та 
бюро правової допомоги, які здійснюють 
представництво інтересів осіб в судах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Працівниками Другого МЦ організовано та 

проведено 4 публічних звітування, до яких 

запрошено керівництво Головного 

територіального управління юстиції у 

Миколаївській області та Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Миколаївській області. 

 

  

 

Щомісяця проводиться аналітика розподілу 
справ між адвокатами, аналітика прийнятих 
актів та виплачених коштів адвокатам. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 грудня 2017 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 3546 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 513 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 152 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 673 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 1784– для здійснення захисту за призначенням;  

 233 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях;  

 57 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру;  

 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 6 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК; 

 127 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень поквартально за звітний період 

у порівнянні з аналогічними періодами минулого року. 
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період. 

 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 
категорій осіб 

16,61% 4,04% 

20,54% 

47,81% 

6,85% 
2,36% 

1,80% 
0,00% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 513 

адміністративний арешт - 152 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -673 
захист за призначенням - 1784 

окремі процесуальні дії -233 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 127 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 57 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. 

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

134 148 130 101 513 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

34 36 51 31 152 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 
вчиненні злочину та /або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

145 175 183 170 673 

4 Для здійснення захисту за призначенням 456 423 426 479 1784 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

37 47 61 88 233 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

16 11 16 14 57 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 

0 0 0 1 1 

8 
У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК 

3 3 0 0 6 

9 
Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

20 32 21 54 127 

Разом за всіма категоріями осіб 845 875 888 938 3546 



З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у продовж звітного року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів  у  75 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 9 бесід з клієнтами; 

 проведено  123 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 

 

Розгляд звернень та скарг щодо неналежного надання адвокатами БПД  

За 2017 рік відділом забезпечення якості 

надання правової допомоги та підвищення 

кваліфікації  її надавачів розглянуто 14 

звернень щодо неналежного надання 

адвокатами БПД, у т.ч. 13 звернень громадян і 

1 звернення від державної установи. 

 

Порушень 

дотримання 

стандартів якості не 

встановлено 

направлено до КДКА 

11 3 

 

Регіональний центр постійно проводить моніторинг виданих доручень адвокатам.  

 
 

 
 
 
 

субєкти скарг 

скарги від 
громадян 

скарги від 
державних 
установ  



 
 
 
 
 

 
 
 

Також Регіональний центр проводить роботу по пілотному проекту «Офіс громадського 
захисту у кримінальних провадженнях». Здійснюється діяльність по підготовці запровадження 
стандартів якості по цивільним та адміністративним справам. 

 
 
 
 
 
 
 
 



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів  

 

За період з 01.01.2017 по 30.12.2017 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 23531 звернення клієнтів, 21440 особам було надано правову консультацію, 
2912 написали письмову заяву про надання БВПД. 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про 

надання БВПД по 2828 зверненням та надано 2312 доручень адвокатам та 661 доручення  
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів).  

 

 Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з 
аналогічними кварталами минулого року.  
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 Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів 
за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 

  

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 2017 
рік. 

№ 
з/п 

Перелік 
місцевих центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 Перший ММЦ 8451 7786 1198 1181 884/342 

2 Другий ММЦ 8268 7259 965 911 784/215 

3 
Вознесенський 
МЦ 

6819 

 

6395 749 736 644/104 

4. Разом 23538 21440 2912 2828 2312/661 

Протягом  2017 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше 
зверталися з наступних питань:  

Житлового 2617;   

з питань соціального забезпечення 2793;  

сімейного 2884 ; 

договірного 2189; 

Перший 
миколаївський 

МЦ 
36% 

Другий 
миколаївський 

МЦ 
35% 

Вознесенський 
МЦ 
29% 

Розподіл розглянутих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 
квартал 

4 
квартал  

Разом за  
рік 

1 Перший ММЦ 1391 1246 2430 3377 8444 

2 Другий ММЦ 1868 1609 2060 2731 8268 

3 Вознесенський МЦ 1676 1458 1865 1820 6819 

4 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

4935 4313 6355 7928 23531 

  



спадкового 2473 ; 

 іншого цивільного права 2675;  

земельного 2290;  

трудового 1400; 

адміністративного 822;  

з питань виконання судових рішень 827 та  

з неправових питань 214  від загальної кількості. 

 

 Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань.  

 

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 
предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціального 
забезпечення; 

13,18% 

житлового права; 
12,35% 

сімейного права; 
13,61% 

спадкового 
права; 11,67% 

земельного 
права; 10,81% 

договірного 
права; 10,33% 

трудового права; 
6,61% 

адміністративног
о права; 3,88% 

іншого 
цивільного 

права; 12,63% 

виконання 
судових 

рішень; 3,90% 
; 0,00% 

Неправове 
питання; 1,01% 



Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 
питань звернення 

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 656 509 593 1035 2793 

2 житлового права 380 403 531 1303 2617 

3 сімейного права 594 620 746 924 2884 

4 спадкового права 526 550 662 735 2473 

5 земельного права 506 509 710 565 2290 

6 договірного права 459 527 601 602 2189 

7 трудового права 348 305 365 382 1400 

8 адміністративного права 151 156 515 70 822 

9 іншого цивільного права 584 709 933 449 2675 

10 виконання судових рішень 176 198 218 235 827 

11 Неправове питання 61 40 52 61 214 

Разом 4927 5009 6524 6360 22820 

  

 

 Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖІНКИ 
58% ЧОЛОВІКИ 

42% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 



 

 Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 
 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом 2017 року найбільше позитивних 
рішень було прийнято по: 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму)  68,63%,  

по інвалідам 11,73 %,    

ветеранам війни 16 % тощо.  

 

 Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 

 
 

до 18 років 
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років включно 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 

 

особи, 
середньомісячни
й сукупний дохід 

їхньої сім'ї 
нижчий суми 
прожиткового 

мінімуму 
68,63% 

інваліди 
11,73% 

діти, позбавлені 
батьківського 

піклування 
0,92% 

діти - сироти 
0,18% ВПО 

2,37% 

ветерани війни 
16,00% 

інші категорії 
0,18% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 



Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом 2017 
року  було: 

 

 здійснено 395 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 105 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  2386 осіб; 

 надано методичну допомогу 188 органам місцевого самоврядування та  установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 562 інформаційних матеріали з питань надання БВПД; 

 проведено 1644  право просвітницьких заходів; 

 надано 1465 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих 
центрів дивись у таблицях 5-9. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 

 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 

за 2017 рік 

1 Перший ММЦ  206/1179 

2 Другий ММЦ  142/801 

3 Вознесенський МЦ  152/406 

4. Разом по регіону  500/2386 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та 
установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено 

співпрацю 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Перший ММЦ 13 10 10 12 45 

2 Другий ММЦ 3 16 14 11 44 

3 Вознесенський МЦ 17 11 48 23 99 

4. Разом по регіону 
33 37 72 46 188 



Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань  
надання БВПД (за даними медіа - звіту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право просвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Перший ММЦ 28 42 98 60 228 

2 Другий ММЦ 28 31 29 35 123 

3 Вознесенський МЦ 6 13 41 33 93 

14. Регіональний центр 17 30 56 15 118 

5. Разом по регіону 79 116 224 143 562 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Перший ММЦ 74 110 220 216 620 

2 Другий ММЦ 111 71 168 173 523 

3 Вознесенський МЦ 85 78 122 216 501 

4. Разом по регіону 270 259 510 605 1644 

 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Перший ММЦ 49 58 55 50 212 

2 Другий ММЦ 66 77 79 102 324 

3 Вознесенський МЦ 201 226 215 246 888 

4. Регіональний центр 10 10 10 11 41 

5. Разом по регіону 326 371 361 407 1465 

       



Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

З 01.01.2017 по 31.12.2017 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  9 355,0 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 
функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від 
передбачених кошторисом видатків на даний період,  
та на 6 072,7 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичного фінансування видатків на 
оплату послуг адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим підсумком до 
фінансування за аналогічний період минулого року в порівнянні з кошторисом на 
поточний рік.  

 

 

 

 

 

 

З 01.01.2017 по 31.18.2017 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  6 072,02 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.01.2018 року  становив 6 072,02 тис. 
грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків 

за аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий 

рік.  
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Фінансування видатків на оплату послуг адвокатів 
 



 
 

 

 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по 
регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік.  
 
 
 

 
 

Так, з 1 січня по 31  грудня  2017 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 5053,66 тис. грн., що  
становить  83,23 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 1018,24 тис. грн. – 16,77 % відповідно. 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі 
категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 
відображена в Таблиці 9. 
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Виплати адвокатам за надані послуги за звітний період та 
аналогічний період минулого року 
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Виплати адвокатам за надані послуги та зареєстровані фінансові 
зобовязання 



Таблиця 9. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

 

 

(Звіт зроблено за відповідними матеріалами, наданими працівниками місцевих центрів) 

 

 

 
 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Захист за призначенням 447,40 

 

883,70 1327,82 

 

1131,10 

 

3790,02 

 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 3,60 

 

8,70 16,60 

 

16,67 

 

45,57 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

15,80 41,80 86,62 57,14 201,36 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

109,10 

 

169,10 371,85 263,55 613,60 

 

5 

Засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців 

6,30 

 

25,30 

17,41 

11,04 60,05 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

0,00 10,70 
16,46 

15,90 

 

43,06 

7 
Цивільні/адміністративні справи 
(особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-12 
статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

38,60 233,0 
396,34 

350,30 1018,24 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів    0,12 0,12 

9 Разом  620,80 1372,30 2233,10 1845,70 6072,02 


