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розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД  

1.3. Децентралізація системи БПД  
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надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 

новітніх інформаційних технологій  

 

1.1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад  

Карта правових потреб станом на березень 2018 року, розроблена 

фахівцями системи БПД Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД, на основі звернень громадян до Центру та бюро правової допомоги. 

 

Фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

протягом I кварталу поширювали роз’яснення на різні теми. 



 

 



За час роботи в І-му кварталі було здійснено правопросвітницьку роботу 

в ЗМІ, із них: 

4 виступи на телебаченні, в прямому ефірі телепрограми «Новий день» та 

«Тема дня»: 

1. 31 січня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Болгак Юлія та Катерина Середенко в прямому ефірі на 

Телеканал "Миколаїв" розповіли про Всеукраїнський 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!». Посилання на запис 

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

o&feature=youtu.be&app=desktop 

 

2. 28 лютого головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Ананко Марина в прямому ефірі на Телеканал 

"Миколаїв" розповіла про засоби впливу на злісних неплатників 

аліментів за новим законом. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjLKxmJo7Ds&feature=youtu.be 

3. 7 березня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Болгак та Катерина Середенко в прямому ефірі на 

Телеканал "Миколаїв" розповіли про міфи про безоплатну правову 

допомогу. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=qSL9rV2F2qk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=jadAMXawl-o&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=jadAMXawl-o&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=BjLKxmJo7Ds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qSL9rV2F2qk&t=3s


 

4. 22 березня директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олег Антонець спільно з адвокатом, що співпрацює з 

системою БПД, Тетяною Гриненко в прямому ефірі програми «Тема 

дня» розповіли про порядок отримання вторинної правової допомоги. 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=k_9JyUOPHWI 

 

3 виступи на радіо «Миколаїв FM-92»: 

1. В прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ від 31.01.2018 начальник відділу 

"Казанківське бюро правової допомоги" Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Євген Мороховець разом з 

начальником відділу «Южноукраїнське бюро правової допомоги» 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД Анною Зоткіною 

розповіли про проблему насильства в сім'ї в Україні та шляхи запобігання 

насиллю. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=fYgH2c66EHI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_9JyUOPHWI
https://www.youtube.com/watch?v=fYgH2c66EHI


 

2.  28 лютого начальник відділу правової інформації та консультацій Олена 

Заболотня на радіо "Миколаїв 92 FM" розповіла про порядок отримання 

спадщини за законом та заповітом. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzwdmJ8dMdc 

3. 7 березня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Болгак та Катерина Середенко на радіо "Миколаїв 

92 FM" розповіли про міфи про безоплатну правову допомогу. Посилання 

на запис передачі: https://www.youtube.com/watch?v=dLd_IRGzeJw 

 

 

На радіо НикВести FM стартувала програма «Ти & Право». Cлухайте 

юридичні консультації від фахівців системи безопалатної правової допомоги 

Юлія Болгак та Катерина Середенко в ефірі щопонеділка та щовівторка о 13:00. 

Посилання на записи передач: http://nikvesti.fm/broadcast/show/34 

Перелік тем програми "Ти & Право" 

Випуск 1. Що таке безоплатна правова допомога – 29.01.2018 

Випуск 2. Топ-5 міфів про безоплатну правову допомогу – 30.01.2018 

Випуск 3. Всеукраїнський проект "Я МАЮ ПРАВО" – 05.02.2018 

Випуск 4. Отримання біометричного паспорту – 06.02.2018 

Випуск 5. Шлюбний контракт - за та проти – 12.02.2018 

Випуск 6. Топ-5 фільмів про права людини – 13.02.2018 

Випуск 7. Топ-5 книг про право – 19.02.2018 

Випуск 8. Правові дебати – 20.02.2018 

Випуск 9. Шлюб за добу – 26.02.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=yzwdmJ8dMdc
https://www.youtube.com/watch?v=dLd_IRGzeJw
http://nikvesti.fm/broadcast/show/34


Випуск 10. Протидія насиллю в сім’ї – 27.02.2018 

Випуск 11. Незаконне звільнення – 05.03.2018 

Випуск 12. Міжнародний день захисту прав жінок – 06.03.2018 

Випуск 13. Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітньої плати – 

12.03.2018 

Випуск 14. Бюро правової допомоги – 13.03.2018 

Випуск 15. Призначення субсидії – 19.03.2018 

Випуск 16. Протидія хабарництву – 20.03.2018 

Випуск 17. Твої права при обшуку – 26.03.2018 

Випуск 18. Оформлення аліментів – 27.03.2018 

 

 

Сюжети у телевізійних новинах: 

1. Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 25.01.2018  щодо відкриття 

точки доступу до безоплатної правової допомоги.  Посилання: 

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

2. Сюжет Телеканал Сатурн від 26.01.2018  щодо відкриття точки доступу 

до безоплатної правової допомоги.  Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=goo7OHPiOd4 

 

В Снігурівській районній газеті "Вісті Снігурівщини" опубліковано 

оголошення щодо доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnS_JQoW-Bo
https://www.youtube.com/watch?v=goo7OHPiOd4


 

В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 15 лютого 2018 

року за № 13-14 опублікована стаття на тему «Поняття вторинної правової 

допомоги». 

 



 

В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 15 березня 2018 

року за № 21-22 опублікована стаття на тему «Куди звертатись, якщо зазнали 

домашнього насильства?». 

 



 

Відгук про роботу відділу «Казанківське бюро правової допомоги». 



 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД здійснює правове 

онлайн-консультування громадян за допомогою Skype-зв'язку. Фахівець центру 

надасть правову консультацію, роз’ясне законодавство, та, при необхідності, 

забезпечить доступ до вторинної правової допомоги. 



 

 

 

 Фахівцями Другого МЦ разом з партнерами системи БПД було здійснено 

ряд комунікативних заходів з працівниками центру та бюро правової допомоги: 

 15 січня 2018 року заступником директора Другого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Наталією Гнатушею, начальником відділу представництва Анастасією 

Васеньовою, начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Юлією 

Болгак та начальником відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Олександром Юсуповим надано консультативно-методичну допомогу 

відділу Снігурівського бюро правової допомоги Другого 

миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з метою покращення якості роботи. 



 

 1 лютого 2018 року директором Другого миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олегом 

Антонецем, заступником директора Центра Наталією Гнатушею, 

начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлією Болгак, 

надано консультативно-методичну допомогу відділу Снігурівського 

бюро правової допомоги Другого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою 

покращення якості роботи. 

 

 1 лютого 2018 року директором Другого миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олегом 

Антонцем, заступником директора Центру Наталією Гнатушею, 

начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлією Болгак, 

надано консультативно-методичну допомогу відділу Воскресенського 



бюро правової допомоги Другого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою 

покращення якості роботи. 

 

 

Заходи Другого МЦ, що були здійснені за пріоритетом: 

 12 січня начальник відділу правової інформації та консультацій Олена 

Заболотня взяла участь у прийомі громадян у Консультаційному центрі з 

питань організації надання безоплатної правової допомоги при 

Миколаївській обласній державній адміністрації. 

 

 Представники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Юлія Болгак та Катерина Середенко взяли участь у Всебаштанському 

форумі гармонійного розвитку громади. Під час заходу присутнім 

роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

та результати роботи бюро правової допомоги. 



 

 27 січня в бібліотеці-філіалі №12 Централізованої бібліотечної системи 

для дорослих (пр. Миру, 25-а) відбулась презентація проекту згуртування 

громади м. Миколаєва "Миколаїв: Ми-коло" та урочисте відкриття 

коворкінгу. Проект реалізовується в рамках програми «Сприяння 

відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб 

та постраждалого від конфлікту населення в Україні» Міжнародної 

організації з міграції (Агентство ООН з питань міграції) за фінансової 

підтримки Європейського Союзу.Проект спрямований на згуртування 

місцевої громади для спільного вирішення актуальних проблем шляхом 

проведення суспільно-корисних та соціокультурних заходів, формування 

сталої платформи для ефективної взаємодії в громаді. В ході презентації 

було представлено основні події проекту та відбулось урочисте відкриття 

коворкінгу «Ми - коло!» – простору для спільних зустрічей, навчання, 

відпочинку, створеного в рамках проекту в бібліотеці №12. Під час 

заходу було розповсюджено інформаційні буклети проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

 

 В рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», було здійснено візити до Снігурівської центральної районної 



лікарні, Відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання та Снігурівського відділу поліції, де було 

налагоджено співпрацю в рамках проекту. 

 

 1 лютого 2018 року директором Другого миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег 

Антонцем, заступником директора Центра Наталією Гнатушею, 

начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлією Болгак, в 

рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», було здійснено виїзд до с. Партизанське (Вітовський район, 

Миколаївська область), де було налагоджено співпрацю в рамках проекту 

щодо правопросвітництва в Партизанській сільській раді та в 

Партизанському навчально-виховному комплексі. Крім цього, в 

Партизанській сільській раді було проведено прийом громадян, яким 

надано правові консультації. 

 



 3 лютого, директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олег Антонець, провів змістовну лекцію щодо правових методів 

захисту себе та своїх близьких в різноманітних життєвих ситуаціях. Захід 

відбувся в рамках проекту Школа твого захисту, організатором якого 

виступила ФРІ Миколаїв. Проект спрямований на ознайомлення молоді з 

різними сторонами свого правового захисту в суспільстві. 

 

 8 лютого співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олена Заболотня та Анастасія Васеньова взяли участь у 

круглому столі на базі Бібліотеки-філіалу № 2. Під час 

правопросвітницького заходу присутнім було роз'яснено порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги, призначення та 

виплати субсидії. Розповсюджено інформаційні буклети на правову 

тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО". Всі учасники заходу мали 

можливість отримати правові консультації від співробітників центру. 

 

 10 лютого, фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД завітали до Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького м. 



Миколаїв, де в рамках проекту Миколаїв:ми - коло. Проект згуртування 

громади Миколаєва, відбувся захід для діток, які мають статус ВПО. 

Фахівці Центру розповіли про Всеукраїнський правопросвітницький 

проект «Я МАЮ ПРАВО!», про діяльність Центру, розповсюдили 

інформаційно-роз’яснювальні буклети та залишили правопросвітницькі 

матеріали для відвідувачів бібліотеки. 

 

 9 лютого начальник відділу правової інформації та консультацій Олена 

Заболотня взяла участь у прийомі громадян у Консультаційному центрі з 

питань організації надання безоплатної правової допомоги при 

Миколаївській обласній державній адміністрації. 

 

 28 лютого фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД провели інформаційний семінар в Інгульському районному центрі 

зайнятості. Присутнім на заході було роз'яснено: право на правову 

допомогу, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги, 

які особи мають право на отримання вторинної правової допомоги, де 

можна отримати кваліфіковану юридичну консультацію. Крім цього, 

фахівці Центру розповіли про Всеукраїнський правопросвітницький 



проект "Я МАЮ ПРАВО!". Також серед учасників семінару було 

розповсюджено інформаційні матеріали з різноманітних правових питань. 

 

 ПРАВОВІ ДЕБАТИ 

26 та 28 лютого відбулись Правові дебати, організовані Другим 

миколаївським місцевим центром з надання БВПД та регіональним 

координатором уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Сергієм Стужуком, спільно з Міжнародним Дослідницьким 

Університетом. 

Правові дебати проводились з метою підвищення правосвідомості, 

обговорення проблем захисту прав людини, підвищення правової 

обізнаності громадян та сприяння розвитку правової держави. 

Правові дебати відбулись по таким темам: 

«Смертна кара – за чи проти» 

«Мораторій на продаж землі – за чи проти» 

«Шлюбний контракт – за чи проти» 

«Допит із застосуванням тортур заради суспільної безпеки – за чи проти». 

Правові дебати проводились у 2 етапи. 

Перший етап: 

майстер-клас з ведення дебатів та сучасного публічного виступу, 

роз’яснення процесу дебатів та їх оцінки, 

розподіл тем. 

Другий етап: 

проведення дебатів за участю суддівської комісії, представників 

громадськості. Підведення підсумків. 

В правових дебатах взяли участь такі команди: 

Команда «Justice for all» - Артем Кривцов, Анастасия Тропина, 

Команда «Криза уяви» - Микола Тищенко, Анастасія Войналович, Юрій 

Гаврилюк, 



Команда «Правознавець» - Лідія Тищенко, Кирило Цвєтков, Володимир 

Павлов, 

Команда «Форс-мажори» - Станіслав Абакумов, Ирина Вдовиченко, 

Команда «Цивілісти» - Тетяна Уманська, Ірина Поліщук, Дар‘я 

Коноваленко, 

Команда «БРИЗ» - Майя Кесельман, Неллі Лапшина-Солящанська, 

Команда «Чайка» - Юрій Подима, Лариса Подима, Лариса Карікова, 

Команда «Приговор» - Ирина Шевчук, Ольга Присенко, 

Абсолютним переможцем стала команда «Форс-мажори», номінацію 

«Народний трибун» отримала команда «Цивілісти», також переможцями 

дебатів стали команди «Криза уяви», «БРИЗ», «Приговор». 

 
 27 березня начальниця відділу представництва Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Анастасія Васеньова відвідала семінар 

для людей похолого віку у відділенні Центрального 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. 



 

 

Заходи Баштанського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 7 лютого заступником начальника відділу «Баштанське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч з в. о. військового комісара 

Баштанського РВК, під час якої було домовлено про здійснення 

щоквартальних спільних навчань з Баштанським відділом поліції ГУНП в 

Миколаївській області та Башанською місцевою прокуратурою з питань 

запобігання та протидії проявам корупції. 

 8 лютого на базі Баштанського РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області 

відбулася робота Дистанційного консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги, в ході якої головним спеціалістом відділу 

«Баштанське бюро правової допомоги» надано правові консультації 5 

клієнтам. 

 20 лютого працівниками відділу розповсюджено буклети на різноманітну 

правову тематику у пункті по обслуговуванню побутових споживачів 

філії ПАТ «Миколаївобленерго» Баштанського району Східного округу. 

 21 лютого в рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО" 

працівниками відділу «Баштанське бюро правової допомоги» проведено 

лекцію для учнів 9-х класів Баштанської ЗОШ №2 на тему: «Праця 

неповнолітніх: права, гарантії та обмеження». 

 Також, в рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО", 

працівниками відділу Сергиус Андрощук та Инна Донченко спільно з 

представником Баштанського районного центру зайнятості проведено 

лекцію для учнів 10-х класів Баштанської ЗОШ №1 на тему: «Праця 

неповнолітніх: права, гарантії та обмеження». 



 22 лютого розповсюджено буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО" у пункті 

по обслуговуванню побутових споживачів філії ПАТ 

«Миколаївобленерго» Баштанського району Східного округу. 

 7 березня в рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" фахівцем 

бюро правової допомоги Андрощуком Сергієм спільно з представниками 

Баштанського районного центру зайнятості проведено інтерактивний 

урок для учнів 6-11 класів Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Баштанського району Миколаївської області. 

 Розпорядженням міського голови Баштанської міської ради затверджено 

план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!" у Баштанській міській раді. З метою формування у 

суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння 

підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та 

захисту своїх прав відділ «Баштанське бюро правової допомоги» 

включено до виконання зазначеного плану заходів. 

 28 березня заступником начальника відділу "Баштанське бюро правової 

допомоги" Сергієм Андрощуком спільно з працівниками Баштанського 

районного військового комісаріату в рамках роботи дистанційного 

пункту проведено прийом громадян та розповсюджено інформаційні 

матеріали в рамках проекту «Я маю право». 

 29 березня в рамках проекту «Я маю право» на приватних підприємствах 

м. Баштанка проведено інформування працівників про роботу та види 

діяльності системи безоплатної правової допомоги, а також з 

керівництвом підприємств проведено бесіду на тему: «Дотримання норм 

чинного законодавства у сфері трудових відносин». 

 30 березня головним спеціалістом відділу Баштанське бюро правової 

допомоги Інна Донченко на базі Баштанського районного центру 

зайнятості в рамках проекту «Я маю право» проведено семінарське 

заняття з питань захисту прав дитини на належне утримання батьками, 

відповідальністі за несплату аліментів та проінформовано присутніх про 

роботу та види діяльності системи безоплатної правової допомоги. 



 

 

Заходи Березнегуватського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 2 січня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василем Басько проведена робоча зустріч з 

Нововолодимирівським сільським головою Цацуріним В. В., під час якої 

в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» роз’яснено про права громадян на 

безоплатну правову допомогу та за результатами зустрічі досягнуто 

домовленості про розповсюдження працівниками Нововолодимирівської 

сільської ради серед мешканців сільської ради буклетів на правові теми. 

 3 січня Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги в 

рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему 

«Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду». 

 4 січня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Басько Василем, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

розміщені буклети на різну правову тематику в місцях відвідування 

громадян в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування. 

 9 січня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», прочитав 

для працівників та відвідувачів Березнегуватської центральної районної 

бібліотеки лекцію на тему «Права громадян на безоплатну правову 

допомогу» та розповсюдив буклети на різну правову тематику. 

 10 січня Басько Василь, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провів 

флеш-моб з розповсюдження буклетів на теми: «Встановлення факту 

родинних відносин», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний 

провідник» та інші серед мешканців смт. Березнегувате. 



 11 січня Басько Василем в приміщенні Березнегуватської районної ради, в 

папки з поштовою кореспонденцією сільських рад району, в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», розміщені буклети на теми: «Безоплатна 

передача земельної ділянки», «Зняття з реєстрації місця проживання», 

«Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» задля їх 

розміщення в місцях відвідування громадян, в 14-ти сільських радах 

району. 

 15 січня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», провів 

для учнів 9-их класів Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів семінар на 

тему «Права громадян на безоплатну правову допомогу» та розповсюдив 

інформаційні буклети на різну правову тематику. 

 16 січня Басько Василь, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», прочитав 

лекцію на тему «Не знаєш, як оформити субсидію» для працівників 

Березнегуватської райдержадміністрації та здійснив консультування двох 

громадян. 

 17 січня Басько Василь, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», розмістив 

буклети на різну правову тематику в Березнегуватському районному 

центрі зайнятості. 

 22 січня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько взяв участь в урочистих заходах до Дня 

Соборності України, організованих та проведених Березнегуватською 

райдержадміністрацією та районною радою, за участю органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

району. 

 23 січня відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Березнегуватського районного центру 

зайнятості, під час якого заступник начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Басько В. М. надав правові консультації відвідувачам 

центру. За наданням первинної правової допомоги звернулось 3 клієнта. 

Також всім присутнім, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», прочитана 

лекція на тему «Не знаєш, як оформити субсидію?» та роздані 

інформаційні буклети. 

 24 січня Басько Василь, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провів 

флеш-моб з розповсюдження буклетів на теми: «Прийняття спадщини», 

«Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» та інші серед 

мешканців смт. Березнегувате. 

 29 січня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько проведена робоча зустріч з Білокриницьким 

сільським головою Жиленко А. А., під час якої в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» роз’яснено про права громадян на безоплатну правову 



допомогу та за результатами зустрічі досягнуто домовленості про 

розповсюдження працівниками Білокриницької сільської ради серед 

мешканців сільської ради буклетів на правові теми. 

 30 січня відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Березнегуватського району 

управління соціального захисту населення Березнегуватської 

райдержадміністрації, під час якого Басько В. М. надав правові 

консультації відвідувачам центру. За наданням первинної правової 

допомоги звернулось 3 клієнта. Також всім присутнім в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція про права громадян на безоплатну 

правову допомогу та роздані інформаційні буклети. 

 31 січня Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги в 

рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему 

«Прийняття спадщини». 

 5 лютого заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько провів робочу зустріч з приватним нотаріусом 

Березнегуватського районного нотаріального округу Бондар Н. В., під час 

якої роз’яснено про види діяльності бюро правової допомоги та за 

результатами зустрічі укладено Меморандум про взаємне 

співробітництво у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги. 

 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», проведено флеш-моб з 

розповсюдження буклетів на теми: «Встановлення факту родинних 

відносин», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» та 

інші серед мешканців смт. Березнегувате. 

 6 лютого проведено семінар для відвідувачів-безробітніх 

Березнегуватського районного центру зайнятості на тему «Не знаєш, як 

оформити договір оренди землі?» та роздані інформаційні буклети 

проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 7 лютого представником бюро Басько Василем розміщені буклети на 

різну правову тематику в місцях відвідування громадян в органах 

виконавчої влади, місцевого самоврядування. 

 12 лютого заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», прочитав 

для учнів 8-9 класів Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 лекцію на 

тему «Твої права – твій захист» та розповсюдив інформаційні буклети на 

різну правову тематику. 

 13 лютого Василь Басько в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», прочитав 

лекцію на тему «Не знаєш, як оформити субсидію?» для працівників та 



відвідувачів територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Березнегуватського району управління 

соціального захисту населення Березнегуватської райдержадміністрації та 

здійснив консультування трьох громадян. 

 14 лютого проведено флеш-моб з розповсюдження буклетів на теми: 

«Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» та інші серед 

мешканців смт. Березнегувате. 

 Заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько провів робочу зустріч із заступником голови районної 

ради Поліщук М. В., на якій проінформував про конкурс заявок на участь 

у програмі "КОЛО: креативний осередок лідерів" та надав відповідну 

інформацію з цього питання. Під час робочої зустрічі було обговорено 

Всеукраїнський проект "Я МАЮ ПРАВО" та надані інформаційні 

матеріали. 

 Також матеріали про конкурс заявок на участь у програмі "КОЛО: 

креативний осередок лідерів" надіслані на електронні адреси всіх 14-ти 

сільських рад Березнегуватського району. 

 В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» від 15 лютого 

2018 року № 13-14 опублікована стаття на тему «Поняття безоплатної 

вторинної правової допомоги», підготовлена та надана на публікацію 

заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем. 

 Також для відвідувачів бюро правової допомоги в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему «Оренда земельної ділянки». 

 20 лютого відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Березнегуватського районного центру 

зайнятості, під час якого заступник начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Василь Басько надав правові консультації 

відвідувачам центру. За наданням первинної правової допомоги 

звернулось 2 клієнта. Також всім присутнім, в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», прочитана лекція на тему «Не знаєш, як вирішити спір?» та 

роздані інформаційні буклети. 

 21 лютого в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», розміщені буклети на 

різну правову тематику в приватній нотаріальній конторі 

Березнегуватського районного нотаріального округу. 

 5 березня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько для відвідувачів бюро правової допомоги, в 

рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», прочитана лекція на тему «Не знаєш, 

як оформити договір оренди землі?». 



 6 березня Василь Басько провів робочу зустріч з директором районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Підопригорою Л. В., 

під час якої, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» досягнуто 

домовленості про участь районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді у розповсюдженні буклетів на різну правову тематику. 

 12 березня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провів 

флеш-моб з розповсюдження буклетів на теми: «Бюро правової допомоги: 

Ваш юридичний провідник» та інші серед мешканців смт. Березнегувате. 

 13 березня Василь Басько, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», провів 

семінар для відвідувачів-безробітніх Березнегуватського районного 

центру зайнятості на тему «Не отримуєш аліменти?», здійснено 

консультування трьох громадян та роздані інформаційні буклети. 

 14 березня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Басько Василем проведена робоча зустріч з Новоукраїнським 

сільським головою Щербиною І. О., під час якої в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» роз’яснено права громадян на безоплатну правову 

допомогу та загальні положення Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад». Також за результатами зустрічі 

досягнуто домовленості про розповсюдження працівниками 

Новоукраїнської сільської ради серед мешканців сільської ради буклетів 

на теми: «Не знаєш, як оформити субсидію?», «Не отримуєш аліменти?», 

«Не знаєш, як оформити договір оренди землі?» та на іншу правову 

тематику. 

 15 березня в Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 15 

березня 2018 року за № 21-22 опублікована стаття на тему «Куди 

звертатись, якщо зазнали домашнього насильства?». 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провів флеш-моб з 

розповсюдження буклетів на теми: «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник» та інші серед мешканців смт. Березнегувате; 

 за графіком, відбулася робота дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Березнегуватського районного 

центру зайнятості, під час якого заступник начальника 

Березнегуватського бюро правової допомоги Басько В. М. надав правові 

консультації відвідувачам центру. За наданням первинної правової 

допомоги звернулось 3 клієнта. Також всім присутнім, в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!», прочитана лекція на тему «Права громадян на 

безоплатну правову допомогу» та роздані інформаційні буклети; 

 заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги в рамках 



проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему «Не знаєш, як 

вирішити спір?». 

 26 березня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», прочитав 

для учнів Березнегуватського професійного ліцею лекцію на тему 

«Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності 

неповнолітніх» та розповсюдив інформаційні буклети на різну правову 

тематику. 

 27 березня, за графіком, відбулася робота дистанційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги на базі територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Березнегуватського району управління соціального захисту населення 

Березнегуватської райдержадміністрації, під час якого заступник 

начальника Березнегуватського бюро правової допомоги Басько В. М. 

надав правові консультації відвідувачам центру. За наданням первинної 

правової допомоги звернулось 3 клієнта. Також всім присутнім в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему «Не знаєш, як 

оформити договір оренди землі?» та роздані інформаційні буклети. 

 28 березня на центральній площі смт. Березнегувате проведено флеш-моб 

з розповсюдження буклетів на теми: «Встановлення факту родинних 

відносин», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» та 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!" серед мешканців смт. Березнегувате. 

 

 

Заходи Воскресенського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 22 січня начальником Воскресенського бюро правової допомоги 

Анатолієм  Берсаном проведено інформування відвідувачів щодо роботи 

та видів діяльності системи безоплатної правової допомоги, а також 



розповсюджено листівки з контактними даними бюро та буклетів на 

різноманітну правову тематику у селищі Воскресенськ. 

 24 січня начальником бюро Анатолієм Берсаном прийнято участь у прес-

конференції щодо відкриття точки доступу до безоплатної правової 

допомоги у Корабельному районі. 

 26 січня відбулась робоча зустріч з адвокатом, що співпрацює з системою 

БПД, Гроголь Раїсою Володимирівною, під час якої обговорено процес 

звернення до суду з позовом про перерахунок заробітної плати 

працівнику. 

 30 січня представник бюро правової допомоги взяв участь у нараді з 

працівниками Держгеокадастру, щодо оформлення спадщини на земельну 

ділянку та складання протоколу зустрічі. 

 1 лютого начальник бюро Анатолій Берсан проінформував відвідувачів в 

селищі Воскресенському щодо роботи та виду діяльності системи 

безоплатної правової допомоги, розповсюдження листівок з контактними 

даними бюро та буклетів на різноманітну правову тематику. 

 2 лютого взято участь у інформаційному занятті не тему: «Запобігання 

домашньому насильству зі змінами до законів», у приміщенні 

територіального відділення денного перебування Корабельного району. 

 8 лютого відбулась робоча зустріч начальника бюро правової допомоги 

Анатолія Берсана з керівником юридичного відділу Воскресенської 

селищної ради Оленою Сакун, та розроблено план щодо проведення 

лекції для ОТГ. 

 9 лютого представником бюро взято участь у нараді з працівниками 

Держгеокадастру, щодо постанови кабінету міністрів про передачу 

земель від Держгеокадастру у власність територіальних громад та 

складено протокол зустрічі. 

 Також протягом тижня здійснювалось інформування відвідувачів щодо 

роботи та виду діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюдження листівок з контактними даними бюро та буклетів на 

різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 13 лютого здійснено виїзний прийом громадян в Партизанській сільській 

раді Вітовського району та інформування присутніх про діяльність 

системи безоплатної правової допомоги, розповсюдження листівок з 

контактними даними бюро та буклетів на різноманітну правову тематику 

та проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 14 лютого в рамках співробітництва у сфері вдосконалення системи 

професійної орієнтації молоді по реалізації пілотного профорієнтаційного 

проекту «PROF-TEST» між Вітовським районним центром зайнятості та 



відділом «Воскресенське бюро правової допомоги» було здійснено 

робочу зустріч з школярем Галицинівської ЗОШ щодо проходження 

практики. 

 16 лютого було взято участь у засіданні Воскресенської селищної ради, де 

начальник бюро Анатолій Берсан розповів та надихнув прийняти участь у 

конкурсі по програмі «КОЛО: креативний осередок лідерів», головною 

метою якого є залучення молодих лідерів громадянського суспільства до 

процесів прийняття рішень на місцевому рівні, здатних генерувати 

інноваційні ідеї, створювати та підтримувати партнерські мережі та 

коаліції, а також досягати позитивних соціальних змін для розвитку 

об’єднаних територіальних громад. 

 19 лютого начальник відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» 

Анатолій Берсан прослухав вебінар на тему: "Громада - хто всі ці люди, і 

навіщо їм ми?", спікерка вебінару - Олександра Стародуб(викладач, має 

великий досвід роботи в ЗМІ та громадському секторі). 

 21 лютого здійснено виїзний прийом громадян у Зеленогайській сільській 

раді Вітовського району та проведено інформування відвідувачів щодо 

роботи та виду діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюдження листівки з контактними даними бюро та буклетів на 

різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 21 лютого начальник відділу «Воскресенське бюро правової допомоги»  

та начальник Вітовського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Некрасова 

Наталя Володимирівна в рамках спільного проекту «Я маю право» 

провели лекцію для учнів Зеленогайської загальноосвітньої школа І-ІІІ 

ступенів на тему : «Освіта без корупції». 

 Начальник відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» та 

начальник Вітовського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Некрасова 

Наталя Володимирівна в рамках спільного проекту «Я маю право» 

провели лекцію для учнів Філії Надбузького професійного аграрного 

ліцею. 

 22 лютого в рамках співпраці з Вітовським районним центром зайнятості 

проведено лекцію для безробітних громадян на тему: «Насильство в 

сім'ї». 

 12.03.2018 року - інформування жителів смт. Воскресенське щодо роботи 

та виду діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюдження листівок з контактними даними бюро та буклетів на 

різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 



 13.03.2018 року – інформування відвідувачів Вітовського районного 

центру зайнятості щодо роботи та виду діяльності системи безоплатної 

правової допомоги, розповсюдження листівок з контактними даними 

бюро та буклетів на різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". Також начальник відділу «Воскресенське бюро правової 

допомоги» обговорив з працівниками Вітовського районного центру 

зайнятості проведення наступної лекції на тему «Права жінок». 

 14.03.2018 року – інформування відвідувачів Корабельного районного 

центру зайнятості щодо роботи та виду діяльності системи безоплатної 

правової допомоги, розповсюдження листівок з контактними даними 

бюро та буклетів на різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". Також начальник відділу «Воскресенське бюро правової 

допомоги» обговорив з працівниками Корабельного районного центру 

зайнятості проведення лекції для людей з інвалідністю на тему: «Права 

людей з інвалідністю». 

 16.03.2018 року – роздав інформаційні буклети та провів лекцію з 

працівниками Держгеокадастру, на тему «Е-декларування: 

відповідальність», також склали протокол зустрічі. 

 20 березня начальник бюро Анатолій Берсан провів семінар у 

Корабельний районний центр зайнятості та проінформував присутніх про 

порядок отримання вторинної та первинної правової допомоги, а також 

порядок звернення до центрів з надання ВБПД та проект "Я МАЮ 

ПРАВО". 

 21 березня провів семінар на тему "Дотримання прав жінок" на базі 

Вітовський районний центр зайнятості. Під час правопросвітницького 

заходу було розповсюджено інформаційні матеріали проекту "Я МАЮ 

ПРАВО". 

 22 березня начальник бюро Анатолій Берсан взяв участь у навчанні для 

адвокатів та фахівців системи БПД, яке було організовано Другим 

миколаївським місцевим центром з надання БВПД. 

 26 березня - інформування відвідувачів Корабельного районного центру 

зайнятості щодо роботи та виду діяльності системи безоплатної правової 

допомоги, розповсюдження листівок з контактними даними бюро та 

буклетів на різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

Також начальник відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» 

провів лекцію на тему «Права людей з інвалідністю та їх соціальні 

гарантії». 

 28 березня - здійснення виїзного прийому громадян до Новомиколаївської 

сільської ради Вітовського району та інформування відвідувачів щодо 

роботи та виду діяльності системи безоплатної правової допомоги, 



розповсюдження листівок з контактними даними бюро та буклетів на 

різноманітну правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 Також, начальник відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» та 

начальник Вітовського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Некрасова 

Наталя Володимирівна в рамках спільного проекту «Я маю право» 

проінформували вчителів та роздали матеріали для учнів 

Новомиколаївської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів на тему: 

«Підліток і закон». 

 30 березня начальник відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» 

згідно меморандуму підписаного з Вітовським районним центром 

зайнятості прийняв участь у виїзному прийомі громадян до 

Шевченківського ОТГ (сільська рада) Вітовського району, де 

проінформував відвідувачів щодо роботи та виду діяльності системи 

безоплатної правової допомоги, також розповсюдив листівки з 

контактними даними бюро та буклети на різноманітну правову тематику 

та проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 

Заходи Казанківського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 3 січня головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова провела спільний прийом громадян у 

Казанківському РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області, здійснила 

розповсюдження інформаційних листівок проекту «Я маю право!». 

 4 січня начальник відділу Євген Мороховець в рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» провів лекцію «Право на 

безоплатну правову допомогу» та «Новації процесуального 

законодавства» для слухачів Університету третього віку. 



 9 січня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець у рамках Всеукраїнського правопросвітницього проекту «Я 

маю право!» на виконання положень Меморандуму про співрацю спільно 

з фахівцями відділу з питань пробації провів прийом громадян у 

Казанківському районному відділі з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України. Під час прийому було 

прийнято 3 осіб та надано 7 індивідуальних консультацій: порядок 

надання БВПД; договір купівлі-продажу нерухомого майна, спадкування 

за законом та за заповітом, договір дарування, та ін. Також здійснено 

розповсюдження інформаційних листівок проекту «Я маю право!» та 

тематичні буклети бюро. 

 Прочитано лекцію на тему «Безоплатна правова допомога», здійснено 

розповсюдження інформаційних листівок проекту «Я маю право!» та 

тематичні буклети бюро. 

 11 січня головний спеціаліст Інна Ликова у рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» провела інформаційний 

флеш-моб бюро серед органів та установ смт Казанка. 

 17 січня головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницього 

проекту «Я маю право!» провела роботу дистанційного пункту доступу 

до БПД на базі Казанківського відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській 

області. 

 18 січня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець у рамках Всеукраїнського правопросвітницього проекту «Я 

маю право!» провів практикум для слухачів Університету третього віку 

на тему «Безоплатна правова допомога» та «Знай свої права!», ознайомив 

із змінами до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» стосовно 

запобіганню та протидії домашньому насильству. 

 23-25 січня начальник відділу Євген Мороховець спільно з адвокатами, 

фахівцями центрів безоплатної правової допомоги, представниками 

громадських організацій взяв участь у навчальному семінарі – тренінзі 

«Соціальні гарантії та пільги учасників антитерористичної операції 

(учасників бойових дій) та членів їх сімей. Правові алгоритми захисту 

прав учасників бойових дій на Сході України» з метою підвищення рівня 

знань адвокатів та фахівців центрів безоплатної правової допомоги з 

питань пільг, соціальних гарантій, прав та обов’язків учасників АТО; 

механізму реалізації прав і соціальних гарантій; висвітлення правових 

алгоритмів їх захисту. 

 31 січня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець разом з начальником відділу «Южноукраїнське бюро 



правової допомоги» Вознесенського місцевого центру з надання БВПД 

Ганною Зоткіною розповіли про проблему насильства в сім'ї в Україні та 

шляхи запобігання насиллю в прямому ефірі на Радіо Миколаїв 92 FM. 

 01 лютого начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець в рамках Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» провів лекцію на тему «Безоплатна правова 

допомога» для відвідувачів Казанківського РЦЗ. 

 02 лютого головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова провела інформаційний флеш-моб бюро у 

приміщенні Казанківського районного відділу ДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області. 

 В рамках реалізації правопросвітьницького проекту "Я МАЮ ПРАВО" 26 

січня головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова провела правопросвітницьку лекцію для учнів 6-7 

класів Казанківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 на тему: «Права дитини – твої 

права». Також серед учнів проведено опитування на тему: «Що ти знаєш 

про право?», поширено інформаційні буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО" 

та тематичні буклети бюро. 

 26.01.2018 року головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова провела правопросвітницьку лекцію для учнів 

Казанківського ПАЛ на тему: «Безоплатна правова допомога». 

 7 лютого працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець та Інна Ликова провели робочу зустріч із 

Шевченківським сільським головою Л. М. Кривоцюком, під час якої 

обговорили положення укладеного Меморандуму про співпрацю, 

актуальні проблемні питання у галузі права для мешканців с. Шевченкове 

Казанківського району, організацію майбутнього виїзного прийому у с. 

Шевченкове працівниками бюро. Наприкінці зустрічі для мешканців с. 

Шевченкове передано інформаційні буклети та листівки проекту "Я маю 

право!", тематичні буклети бюро. 

 9 лютого в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» проведено інформаційний флеш-моб «Право на безоплатну 

правову допомогу» та «Відповідальність за несплату аліментів» для 

відвідувачів та працівників Казанківської державної нотаріальної 

контори, розміщено інформаційні буклети та листівки проекту "Я маю 

право!", тематичні буклети бюро. 

 13 лютого начальник відділу Євген Мороховець у рамках 

Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право!» провів 

робочу зустріч із працівниками Казанківського відділу з питань пробації, 

в ході якої проінформовано про інформаційну кампанію проекту «Я маю 

право!», інформаційний куточок бюро на базі відділу пробації поповнено 



новими та актуальними матеріалами з різних правових питань, домовлено 

про організацію розширеного прийому громадян працівниками бюро у 

приміщенні Казанківського відділу з питань пробації. 

 14 лютого головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» провела роботу дистанційного пункту доступу 

до правової допомоги у приміщенні Казанківської державної нотаріальної 

контори. Для відвідувачів залишено інформаційні матеріали проекту «Я 

маю право!» та брошури бюро. 

 14 лютого Євген Мороховець провів робочу зустріч із начальником 

служби у справах дітей Казанківської РДА Єна Л. В., обговорено шляхи 

посилення співпраці та актуальні питання для мешканців громади у сфері 

захисту прав дитини. Наприкінці зустрічі у приміщенні служби у справах 

дітей розміщено інформаційні матеріали проекту «Я маю право!» та 

буклети: «Правові орієнтири для кожної дитини». 

 Також, на офіційному сайті Казанківської РДА розміщено інформацію 

стосовно запобігання та протидії домашньому насильству та змін до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, щодо 

розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі, а також – для дітей. Посилання: 

http://kazanka.mk.gov.ua/ua/1491462254/ 

 Працівниками відділу проведено робочі зустрічі щодо Конкурсу заявок на 

участь у програмі «КОЛО: креативний осередок лідерів» із 

представниками: Казанківської районної ради Миколаївської області, 

Казанківської селищної ради Миколаївської області, Казанківської 

державної нотаріальної контори, Казанківського відділу ДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області, газети Казанківської районної ради та районної 

державної адміністрації Миколаївської області «Голос Казанківщини». 

Під час робочих зустрічей також обговорювалась співпраця в рамках 

Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО" та розповсюджено 

іноформаційні матеріали проекту. 

 Головний спеціаліст відділу Інна Ликова в рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» у приміщенні 

Казанківської державної нотаріальної контори спільно з консультантом 

Ломагою Д. Ю. провела прийом громадян. Також на інформаційному 

стенді Казанківської державної нотаріальної контори розміщено 

матеріали проекту «Я маю право!», інформаційні матеріали бюро, які 

також поширено серед відвідувачів нотаріальної контори. 

 Начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів робочу зустріч із представниками Казанківської 

http://kazanka.mk.gov.ua/ua/1491462254/


районної ради Миколаївської області стосовно реалізації Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», сприяння у поширенні 

право роз’яснювальних матеріалів серед громади. 

 Начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» провів практикум для відвідувачів Казанківського РЦЗ на 

тему: «Безоплатна правова допомога». 

 26 лютого начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець в м. Одеса у приміщенні управління «Одеська 

міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа» взяв участь у другій 

робочій зустрічі з працівниками місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на тему: «Як не втратити спадщину». Під 

час заходу розглядались теоретичні та практичні аспекти спадкування. 

Результатом обміну досвідом стане створення нових інформаційно-

методичних матеріалів, які допоможуть у майбутньому ефективніше 

вирішувати питання клієнтів у галузі спадкового права. 

 27 лютого головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги»  Інна Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» провела роботу дистанційного пункту доступу 

до правової допомоги у приміщенні Казанківського районного відділу 

ДВС. Для відвідувачів залишено інформаційні матеріали проекту «Я маю 

право!» та інформаційні матеріали бюро. 

 2 березня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець провів робочу зустріч із працівниками Казанківської 

центральної районної бібліотеки, під час якої обговорив шляхи посилення 

співпраці та актуальні питання для мешканців громади у сфері захисту 

прав людини, організацію спільних правопросвітницьких заходів у 

приміщенні бібліотеки. Наприкінці зустрічі на інформаційному стенді 

бібліотеки оновлено відомості бюро, розміщено інформаційні матеріали 

проекту «Я маю право!» та буклети «Правові орієнтири для кожної 

дитини». 

 6 березня фахівці бюро правової допомоги Євген Мороховець та Інна 

Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» провели роботу дистанційного пункту доступу до 

правової допомоги у приміщенні Казанківського районного відділу ДВС 

та Казанківської державної нотаріальної контори. Для відвідувачів 

залишено інформаційні матеріали проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та бюро 

правової допомоги. 

 Також, на інформаційному столі для кореспонденції сільських рад у 

Казанківській райдержадміністрації залишено матеріали проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!». 



 13-14 березня працівники відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Євген Мороховець та Інна Ликова у рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» спільно з консультантом 

Казанківської державної нотаріальної контори Діаною Ломагою провели 

інформаційний флеш-моб з розповсюдження матеріалів проекту у 

приміщенні Казанківської селищної ради, Казанківського районного 

центру зайнятості населення, Казанківського відділення «Укрпошти», 

Казанківської державної нотаріальної контори. На інформаційних стендах 

розміщено ключові положення проекту, контакті дані системи 

безоплатної правової допомоги. 

 15 березня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець спільно із фахівцями мультидистанційної групи 

Територіального центру соціального обслуговування населення провів 

виїзний прийом громадян в с. Володимирівка Казанківського району. У 

рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО» серед мешканців села поширено інформаційні буклети проекту, 

брошури бюро. 

 Також, для відвідувачів Університету третього віку в приміщенні 

Володимирівського сільського будинку культури прочитано лекцію на 

тему : «Безоплатна правова допомога», роз’яснено особливості проекту 

«Я МАЮ ПРАВО» та надано індивідуальні правові консультації. 

 Тепер на сайті Казанківської районної державної адміністрації можна 

знайти окремий розділ з інформацією про Всеукраїнський 

правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!" 
http://kazanka.mk.gov.ua/ua/1518004752/ 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Інна 

Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» провела роботу дистанційного пункту доступу до 

правової допомоги у приміщенні Казанківської центральної районної 

бібліотеки. Для відвідувачів залишено інформаційні матеріали проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!»; 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів робочу зустріч із працівниками Казанківської 

державної нотаріальної контори, під час якої обговорив шляхи посилення 

співпраці у рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!». Наприкінці зустрічі на інформаційному стенді 

нотаріальної контори оновлено відомості бюро, розміщено інформаційні 

матеріали проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та буклети бюро. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець у рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» провів інформаційну кампанію у приміщенні Казанківської 

http://kazanka.mk.gov.ua/ua/1518004752/


селищної ради, інформаційний стенд ради поповнено новими та 

актуальними матеріалами з різних правових питань 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Iнна 

Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» провела бліц-опитування учнів Казанківського ПАЛ на тему: 

«Що я знаю про мої права», поширила інформаційні буклети проекту 

серед учнів. 

 30 березня начальник відділу Євген Мороховець спільно із 

представниками Казанківського районного центру зайнятості населення в 

с. Новоданилівка провів виїзний прийом осіб, які відбувають покарання у 

Казанківській ВК-93. Цільовою аудиторією було обрано осіб, які 

найближчим часом підлягають звільненню, а тому потребують актуальної 

інформації про можливі соціальні послуги, запропоновані та гарантовані 

державою. Присутніх було ознайомлено із роботою системи безоплатної 

правової допомоги, презентовано Всеукраїнський правопросвітницький 

проект «Я маю право!», надано індивідуальні правові консультації з 

різних галузей права. По завершенню заходу для працівників установи та 

засуджених осіб залишено інформаційні буклети в рамках проекту та 

брошури бюро. 

 

 

Заходи Новобузького бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО" 31 січня співробітниками 

Новобузького бюро правової допомоги проведено правовий урок для 

учнів 10-11 класів Новобузької ЗОШ № 1. Під час правопросвітницького 



заходу школярам було роз'яснено права та обов'язки дитини, 

відповідільність за правопорушення. Розповсюджено інформаційні 

матеріали проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 Співробітниками бюро правової допомоги проведено прийом громадян в 

Розанівській сільській раді Новобузького району. 

 Про Всеукраїнський провопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО" 

мешканців м. Новий Буг було проінформовано в рамках вуличного флеш-

мобу. 

 Розроблено і розповсюджено інформаційний буклет на тему: "Методичні 

рекомендації для працівників кадрової служби щодо надання додаткової 

відпустки за роботу з комп'ютером". 

 Проведено інформаційні лекції для осіб, що перебувають на обліку у 

Новобузькому РЦЗ, на яких присутнім було роз'яснено порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги. 

 Опубліковано статтю на тему: "Право учасника АТО на забезпечення 

житлом" у Новобузькій районній газеті "Вперед" від 06.02.2018 №10. 

 Співробітниками бюро проведено робочі зустрічі щодо програми «КОЛО: 

креативний осередок лідерів» із: з головою Новобузької міської ради 

М.О.Лагодієнком, з головою Новобузької районої ради Гаркавенко В.В., з 

представниками Новополтавської ОТГ, з представником ініціативної 

групи по створенню Новобузкої ОТГ та власнику Інформаційного 

агенства "ТУТ- інфо" Черемисом Ю. Також під час робочих зустрічей 

було обговорено Всеукраїнський проект "Я МАЮ ПРАВО" та 

розповсюджено інформаційні матеріали проекту. 

 19 лютого співробітники взяли участь у заході, який проводився за 

ініціативи громадськості Новобузького району, з метою поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу та проект "Я МАЮ 

ПРАВО". 

 Проведено лекції для осіб, які перебувають на обліку в Новобузькому 

районому центрі зайнятості. Розповсюджено інформаційні матеріали 

проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", проведено урок права в 

Новоюр'ївській ЗОШ на тему: "Права, обов'язки і відповідальність 

малолітніх і неповнолітніх відповідно до чинного законодавства". 

 Розроблено та розповсюджено роз’яснювальні матеріали (буклети) з 

питань захисту прав людини, а саме: буклет Інформкоктель на тему: 

"Права обов'язки і відповідальність малолітніх і неповнолітніх відповідно 

до чинного законодавства". 



 Взято участь у проведенні громадських слухань щодо об'єднання 

територіальної громади та розповсюджено інформаційні матеріали 

проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 Проведено правові навчання для учасників АТО. 

 В рамках реалізації проекту «Я маю право» - Робота виїзного мобільного 

консультативного пункту доступу до БПД – «Реалізація права громадян 

на звернення». 

 

 

Заходи Снігурівського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 Працівниками Снігурівського бюро в рамках проекту "Я маю право" 

проведено інформування серед працівників та відвідувачів 

Снігурівського відділення поштового зв'язку про роботу та види 

діяльності системи безоплатної правової допомоги, розповсюджено 

листівки з контактними даними бюро та буклети на різноманітну правову 

тематику. 

 Працівниками Снігурівського бюро в рамках проекту "Я маю право" 

проведено роз'яснення серед працівників та відвідувачів комунального 

підприємства "Снігурівський міськводоканал" та спеціаліста по 

здійсненню реєстрації проживання/перебування фізипчних осіб на 

території м. Снігурівка на такі теми: "Забирають бізнес? Відбирають 

майно", "Не знаєш, як вирішити спір?", також розповсюджено буклети на 

теми: "Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника", "Зняття 

з реєстрації місця проживання" та "Стягнення нарахованої, але не 

виплаченої заробітної плати". 

 Проінформовано населення м. Снігурівки та району про роботу та види 

діяльності системи безоплатної правової допомоги,розповсюджено 



листівки з контактними даними бюро та буклети на різноманітну правову 

тематику. 

 працівниками Снігурівського бюро в рамках проекту "Я маю право", 

проведено роз'яснення серед працівників та відвідувачів ПП Калінін І. І. 

"Запчастини і масла" на теми: "Забирають бізнес? Відбирають майно","Не 

знаєш, як вирішити спір?", також розповсюджено буклети на 

теми:"Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника", "Зняття з 

реєстрації місця проживання" та "Стягнення нарахованої, але не 

виплаченої заробітної плати". 

 Проінформовано населення м. Снігурівки та району про роботу та види 

діяльності системи безоплатної правової допомоги, розповсюджено 

листівки з контактними даними бюро та буклети на різноманітну правову 

тематику. 

 2 лютого, в. о. начальника Снігурівського бюро правової допомоги Євген 

Майборода, в рамках роботи дистанційного консультативного пункту в 

Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської РДА надано 

первинну правову допомогу п'ятьом громадянам, одному з яких в 

подальшому буде надана вторинна правова допомога. На інформаційних 

полицях розміщено буклети, розроблені в рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького прокту "Я МАЮ ПРАВО!" та буклети безоплатної 

правової допомоги. Також розповсюджено буклети "Я маю право" та 

буклети БПД серед працівників та відвідувачів служби у справах дітей 

Снігурівської РДА. 

 6 лютого головним спеціалістом Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Анастасія Бусахіна, в рамках роботи 

дистанційного консультативного пункту в Снігурівському відділі 

державної виконавчої служби надано первинну правову допомогу 

шістьом громадянам, одному з яких в подальшому буде надана вторинна 

правова допомога щодо складання позовної заяви до суду про збільшення 

розміру аліментів. 

 На інформаційних стендах розміщено буклети "Я маю право" та буклети 

безоплатної правової допомоги. Також було здійснено домовленість з 

головою Горохівської сільської ради щодо подальшої співпраці в рамках 

роботи мобільного дистанційного консультативного пункту на базі 

Горохівської сільської ради. 

 14 лютого головним спеціалістом Анастасією Бусахіною, в рамках роботи 

дистанційного консультативного пункту в Снігурівському районному 

відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, надано 

первинну правову допомогу шістьом громадянам. 



 Також в рамках проекту "Я маю право", проведено роз'яснення на теми: 

"Забирають бізнес? Відбирають майно","Не знаєш, як вирішити спір?", 

розповсюджено буклети на теми: "Поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника", "Зняття з реєстрації місця проживання" та 

"Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати", серед 

працівників та відвідувачів Снігурівського управління каналів 

інгулецької зрошувальної системи. На інформаційних полицях розміщено 

буклети "Я маю право" та буклети безоплатної правової допомоги. 

 Цього тижня працівниками Снігурівського бюро правової допомоги в 

рамках роботи мобільного консультативного пункту та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" було здійснено прийом громадян в Кобзарцівській сільській раді 

та підписано меморандум про взаємну співпрацю. 

 Також в Кобзарцівській та Широківській ЗОШ I-III ступенів проведено 

лекцію на тему: "Правові орієнтири для кожної дитини". 

 Проведено інформування серед співробітників ПОСП "Веселий Кут" про 

роботу та види діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюджено листівки з контактними даними Снігурівського бюро 

правової допомоги та буклети на різноманітну правову тематику та 

проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 3 березня в.о. начальника Снігурівського бюро правової допомоги Євген 

Майборода в приміщенні Снігурівської міської ради прийняв участь у 

заходах щодо громадського обговорення питання підтримки проекту 

рішення міської ради "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад". Розміщено буклети БПД та "ЯМП" на різні правові теми. 

 6 березня головна спеціалістка бюро правової допомоги Анастасія 

Бусахіна розмістила та розповсюдила буклети "Я МАЮ ПРАВО!" та 

буклети безоплатної правової допомоги, серед відвідувачів та працівників 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) у Снігурівському районі, в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 15 березня, фахівчиня бюро правової допомоги Анастасія Бусахіна в 

рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!", розмістила та розповсюдила буклети 

"Я МАЮ ПРАВО!" та буклети безоплатної правової допомоги серед 

відвідувачів та працівників Комунального підприємства Миколаївського 

міжміського бюро технічної інвентаризації, а також проінформувала 

населення м.Снігурівка та району про роботу та види діяльності системи 

безоплатної правової допомоги. Розповсюджено листівки з контактними 

даними бюро та буклети на різноманітну правову тематику. 

 В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" головним спеціалістом 

Снігурівського бюро правової допомоги Анастасією Бусахіною та 

заступником начальника Снігурівського відділу державної виконавчої 



служби Танковською Ю. В., серед учнів та вчителів Снігурівської ЗОШ I-

III ст. № 3 проведено лекцію на тему: "Твої права - твій захист". 

 29 березня працівниками Снігурівського бюро правової допомоги в 

рамках роботи мобільного консультативного пункту та проекту "Я маю 

право" було здійснено прийом громадян в Афанасіївській сільській раді 

та підписано меморандум про взаємну співпрацю. 

 Проведено інформування мешканців с. Афанасіївка про роботу та види 

діяльності системи безоплатної правової допомоги, розповсюджено 

листівки з контактними даними Снігурівського бюро правової допомоги, 

буклети "Я маю право" та буклети безоплатної правової допомоги на 

різноманітну правову тематику. 

 28 березня в. о. начальника Снігурівського бюро правової допомоги 

Євген Майборода в приміщенні Снігурівського районного суду провів 

зустріч з в. о. голови Снігурівського районного суду Кобзар Ю. Ю. де 

були обговорені проблемні питання які виникають в ході цивільного 

процесу та налагодження взаємної співпраці. Серед працівників 

канцелярії суду розповсюджено буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО" та 

буклети безоплатної правової допомоги. Проінформовано які документи 

повинні надати громадяни до бюро для отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

 

1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

Протягом роботи в І-му кварталі проводили різноманітні заходи для 

налагодження партнерських відносин. Серед таких: 

1. ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ З АДВОКАТАМИ М. МИКОЛАЄВА 



19 січня 2018 року Центром було організовано та проведено робочу 

зустріч із адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на постійній основі за контрактом, та адвокатами, які бажають 

надавати таку допомогу. 

Робоча зустріч відбулася у приміщенні Центру, за участі директора ГО 

"Незалежна соціальна адвокація та правозахист" Тетяна Добриднік, яка 

розповіла адвокатам про перспетиви розвитку медіації та застосування 

медіації в подальшій практиці, про залучення адвокатів до діяльності 

громадської організації. 

На зустрічі присутніх ознайомлено з новелами у законодавстві щодо 

оплати послуг адвокатів за надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, з порядком розподілу доручень Центру, формою контрактів, 

порядком надання актів за виконаними дорученнями на оплату тощо. 

Окремо наголошено на необхідності вчасно подавати на оплату акти за 

виконаними дорученнями, оскільки адвокатам, у яких на виконанні 

одночасно перебуває 30 доручень Центру, надання БВПД за якими не 

завершено, видання нових доручень не допускається. 

 

2. 22 січня відбулась робоча зустріч у форматі відео-конференції з 

представниками ГО "Десяте квітня" та Миколаївського регіонального 

управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву". Під час зустрічі 

обговорювались можливості поглиблення подальшої співпраці, а також 

проблемні питання, які виникають у внутрішньо переміщених осіб у 

зв'язку з реалізацією права на житло. 



 

3. У Вітовському районі м. Миколаєва запрацювала точка доступу до 

безоплатної правової допомоги, котру за власні кошти відкрив Другий 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД. Про це під час прес-

конференції в КМЦ.Миколаїв повідомили його працівники. Точка 

доступу розташована за адресою: вул. Янтарна, 72, та створена для того, 

аби мешканцям Корабельного й Вітовського районів було простіше 

отримати правову допомогу. «Система БВПД діє з 2015 року, спочатку 

почали працювати центри, потім у кожному районі Миколаївщини 

з’явилися бюро, а тепер ми відкрили найближчу точку доступу до 

правової допомоги», − розповів директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Олег 

Антонець. За словами Анатолія Берсана, начальника відділу 

«Воскресенське бюро правової допомоги», точка доступу працюватиме 

три дні на тиждень – у вівторок, середу та п’ятницю. Тут громадяни, в 

тому числі й внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати, як 

первинну, так і вторинну правову допомоги. 

 

4. 22 січня пройшла робоча зустріч з Регіональним координатором 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 



Сергій Стужук  та співробітниками Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД. Під час зустрічі було обговорено можливості 

співпраці у 2018 році та проблеми з якими звертаються до Центру з 

надання БВПД мешканці Миколаєва. Директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Антонець наголосив на 

важливості поглиблення співпраці з метою захисту прав громадян в 

Україні. 

 

5. 26 квітня 2018 року Правозахисне об'єднання "Ти ж юрист" та Кризовий 

медіа-центр. Миколаїв проведено круглий стіл «Дотримання прав ВПО: 

проблеми та перспективи вирішення. Основною метою проведення 

даного заходу було з’ясувати основні проблеми, які існують на сьогодні в 

роботі із ВПО, їх особливостей щодо співпраці із іншими інститутами 

громадського суспільства та органами державної влади. Директор 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олег 

Антонець виступив спікером на круглому столі та роз’яснив роботу 

системи безоплатної правової допомоги. 

 



6. Меморандум про співпрацю підписано між директором Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом Антонецем і 

адвокатами Дмитро Куліченко та Адвокатським бюро "Куліченко та 

Партнери", Максим Кобзаренко, які надаватимуть допомогу pro bono у 

сфері надання безоплатної правової допомоги. Метою цього 

Меморандуму є об'єднання зусиль сторін, спрямованих на захист, 

дотримання та забезпечення гарантій державного захисту конституційних 

прав і свобод громадян, зокрема права осіб на безоплатну правову 

допомогу. 

 

7. Сьогодні спільно з колегами з Першого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД та Вознесенського місцевого центру з надання БВПД 

провели робочу зустріч з органами та установами, на які покладаються 

функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

Актуальні питання надання безоплатної правової допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою 

статті, обговорювали з представниками Головного управління 

національної поліції в Миколаївській області, служби у справах дітей 

Миколаївської ОДА, департаменту соціального захисту населення 

Миколаївської ОДА, Миколаївського обласного центру соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді, департаменту освіти і науки Миколаївської 

ОДА та управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА. Також у заході 

взяли участь представники відділу уповноважених Голови з питань 

контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності УЗПЛ 

НПУ та регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

Спільно з партнерами досягли домовленості підготувати посібник для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства. 

Крім цього, учасники круглого столу домовились про здійснення 

спільних правопросвітницьких заходів та участь у функціонуванні 

мобільних точок доступу до правової допомоги. 



 

8. Проект "Міжрегіональний пілотний практикум для активістів та НУО 

Одеської і Миколаївської областей по забезпеченню громадського 

контролю за дотриманням органами СБУ, поліції та пенітенціарної 

системи прав і свобод уразливих груп населення" в Миколаївській 

області. Моніторинг стану дотримання прав людини у силових 

структурах надасть змогу громадським організаціям, спільно з 

державними структурами, планувати свої профілактичні та програмні 

заходи задля забезпечення прав людини у сучасному світі. Зі вступним 

словом виступив голова правління Благодійного фонду «За майбутнє без 

СНІДу», який є співорганізатором даного заходу. Директор партнерської 

громадської організації «Незалежна соціальна адвокація та правозахист» 

Тетяна Добриднік представила структури, які залучаються до роботи у 

рамках проекту. Також, у прес-конференції взяли участь представник 

Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Світлана Перебийніс, 

представник ВБО «Рух в підтримку колишніх в’язнів «Подолання», 

капітан поліції – старший інспектор відділу дільничих офіцерів поліції 

управління превентивної діяльності ГУНП Кучеріна Вадим, Єврокомісар 

Юлія Резник, в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Миколаївській області Виктор Сандул. Заступник директора Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша 

розповіла про послуги та правопросвітницьку діяльність Центру, в тому 

числі в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", а також висловила підтримку проекту партнерів, наголошуючи 

на його актуальності. 



 

9. Фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

намагаються постійно навчатись та зацікавлені в налагодженні 

ефективної комунікації з неурядовими партнерами, тому з радістю взяли 

участь в таких заходах як: 

Відкрита Лекція Павла Шеремети; 

Відкрита лекція Івана Омеляна; 

Презентація Регіональної співпраці Реанімаційний Пакет Реформ - РПР в 

Миколаєві. 

Під час участі в заходах, фахівці поінформували про послуги, які 

надаються Центром, а також про Всеукраїнський правопросвітницький 

проект "Я МАЮ ПРАВО!". 

 



10. 21 та 22 березня в Другому миколаївському місцевому центрі з надання 

БВПД проходили практику учні Юридичного ліцею. Гості Центру мали 

можливість пройти практику в таких відділах: Відділ правової інформації 

та консультацій; Відділ організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами; Відділ правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги. 

Крім цього практиканти допомогли в організації та проведенні навчання 

для адвокатів та фахівців системи безоплатної правової допомоги. 

 

11. НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Минулого тижня відбулось навчання для адвокатів та фахівців системи 

безоплатної правової допомоги, яке було організоване Другим 

миколаївським місцевим центром з надання БВПД. В рамках заходу 

учасники мали можливість прослугати наступні теми: 

Зміни в цивільному процесуальному законодавстві; 

Актуальні питання земельного законодавства; 

Медіація в сімейних спорах; 

Питання спадкування; 

Оскарження рішення державного реєстратора про відмову в державній 

реєстрації прав на нерухоме майно та судова практика розгляду таких 

справ. 



 
12.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець взяв участь у зустрічі директорів місцевих центрів, де 

обговорили перспективи подальшої діяльності системи БПД. Робоча 

зустріч відбулася 19 та 20 березня у Києві. Учасники ділилися успішним 

досвідом роботи в регіонах, аналізували кращі кейси управлінських 

якостей, визначали стейкхолдерів та працювали над формуванням 

штрихів розвитку місцевих центрів з надання БВПД. 

 
13. 28 березня, в Другому миколаївському місцевому центрі з надання БВПД 

відбулась робоча зустріч інтеграторів Вознесенського місцевого центру з 

надання БВПД, Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД, комунікатора Регіонального центру з надання БВПД у 

Миколаївській області та представниці Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області. 

В рамках зустрічі обговорили: 

стратегічну сесію планування подальшого розвитку інституту 

інтеграторів, яка нещодавно відбулась в Києві; 

розроблення програми надання безоплатної правової допомоги; 



спільні правопросвітницькі заходи, в тому числі в рамках проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!". 

Дякуємо заступниці директора Вінницький місцевий центр з надання 

БВПД Наталя Смішна, яка приєдналась до зустрічі через Skype-зв'язок та 

поділилась досвідом реалізації програм надання безоплатної правової 

допомоги. 

В результаті зустрічі заплановано організувати спільний захід, який 

відбудеться в форматі марафону та планується вже на червень цього року. 

Реалізація марафону поширюється на всю Миколаївську область. 

 

14. Спільно з колегами з Вознесенського місцевого центру з надання БВПД 

взяли участь в Форумі Громад, який організовано Агентством 

економічного розвитку (м. Вознесенськ) у партнерстві з україно-

німецьким проектом Київський Діалог. Основна мета Форуму - 

активізувати громади Миколаївської області для співпраці та 

впровадження проектів місцевого розвитку, поширити позитивні 

практики діяльності об'єднаних територіальних громад, сприяти 

налагодженню партнерства між органами влади та громадськими 

організаціями. 

 



 

1.3. Децентралізація системи БПД 

Протягом І кварталу 2018 року укладено 60 контрактів з адвокатами, 

включеними до реєстру адвокатів, які надають БВПД. 

Також Центром у І кварталі 2018 року оплачено послуги та відшкодовано 

витрати адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у сумі 

29232,20 грн. 

Крім того, Центром видано 69 наказів про уповноваження працівників Центру 

та бюро правової допомоги на надання БВПД. 

Щомісяця проводиться аналіз щодо кількості виданих доручень адвокатам. 

19 січня 2018 року Центром було організовано та проведено робочу зустріч 

із адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 

основі за контрактом, та адвокатами, які бажають надавати таку допомогу. 

      Робоча зустріч відбулася у приміщенні Центру, за участі директора ГО 

"Незалежна соціальна адвокація та правозахист" Тетяни Добридник, яка 

розповіла адвокатам про перспективи розвитку медіації та застосування 

медіації в подальшій практиці, про залучення адвокатів до діяльності 

громадської організації. 

На зустрічі присутніх ознайомлено з новелами у законодавстві щодо оплати 

послуг адвокатів за надання безоплатної вторинної правової допомоги, з 

порядком розподілу доручень Центру, формою контрактів, порядком надання 

актів за виконаними дорученнями на оплату тощо. 

Окремо наголошено на необхідності вчасно подавати на оплату акти за 

виконаними дорученнями, оскільки адвокатам, у яких на виконанні одночасно 

перебуває 30 доручень Центру, надання БВПД за якими не завершено, видання 

нових доручень не допускається. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82?source=feed_text&story_id=592074847797275
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000844628086&fref=mentions


 

 

1.4. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

Щомісяця проводиться аналітика розподілу справ між адвокатами, аналітика 

прийнятих актів та виплачених коштів адвокатам. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 02 січня  по 30 березня 2018  року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано  2382 звернення клієнтів, 302 з них написали 

письмову заяву про надання БВПД, 2058 особам було надано правову 

консультацію, 22 особи спрямовано до інших провайдерів надання БПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації та 

консультацій 602 397 183 

2 
Відділ “Баштанське бюро правової 

допомоги” 
204 177 27 

3 
Відділ “Березнегуватське бюро правової 

допомоги” 
321 315 6 

4 
Відділ “Воскресенське бюро правової 

допомоги” 
163 151 12 

5 
Відділ “Казанківське бюро правової 

допомоги” 
386 342 44 



6 
Відділ “Новобузьке бюро правової 

допомоги” 
429 414 15 

7 
Відділ “Снігурівське бюро правової 

допомоги” 
277 262 15 

8 
Разом по МЦ 

2382 2058 302 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 274 рішень про надання БВПД та надано 223 доручень адвокатам та 

69 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 11 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного права 349 (15%), іншого цивільного 344 (14%), спадкового                    

268 (11%), соціального забезпечення 263 (11%), з інших питань 258 (10%),  

договірного 205 (9%), житлового 178 (8%), земельного 161 (7%), з питань 

виконання судових рішень 142 (6%), трудового 100 (4%), адміністративного   

74 (3%), з неправових питань 21 (1%), медичного 19 (1%). 

 

 

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

категорією питань. 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю.  



  

     

              

Жінки – 935 (61%) 

Чоловіки – 603 (39%) 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком. 

 

до 18 років – 7 (1%) 

від 18 років до 35 років – 364 (24%) 

від 35 до 60 років – 804 (51%) 

старше 60 років – 363 (24%) 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітній квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

190 (69,3%), інвалідам 41 (15%), ветеранам війни 32 (11,7%), внутрішньо 

переміщеним особам 4 (1,5%), діти, у тому числі діти-сироти 6 (2,2%), особи, 



які звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 1 (0,3%). 

 

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 

осіб. 

 

За категорією осіб
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Внутрішньо переміщенні особи
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за період 

з 02 січня по 30 березня 2018 року було: 

 здійснено 27 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 35 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 178 осіб, в тому числі 72 особи звернулось за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 106 осіб - до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 14 органам місцевого самоврядування та 

установам – провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;  

 проведено 168 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 34 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 72 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/п 
Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
27/72 35/106 14 168 72 34 

2 
Другий МЦ 

10/21 6/27 2 18 23 25 

3 
Відділ “Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

1/4 4/9 2 11 6 0 

4 
Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

3/8 2/17 2 40 14 2 

5 
Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

5/18 3/9 2 28 6 3 

6 
Відділ 

“Казанківське бюро 

правової допомоги” 

3/11 12/16 2 37 9 2 

7 
Відділ “Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

3/1 4/12 2 14 12 1 

8 
Відділ 

“Снігурівське бюро 

правової допомоги” 

2/9 4/16 2 20 2 1 

 

 

 

 


