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 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://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


Начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» надав 

роз’яснення на тему застосування набувальної давності.  Посилання: 

https://nikolaev-city.net/24003/chto-takoe-priobretatelnaya-davnost-i-kogda-mozhno-

ee-primenyat 

Фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

підготували тест, який допоможе читачам дізнатися, наскільки добре вони 

знають правила безпечних покупок в магазині. Посилання: 

http://nikvesti.com/news/projects/106043 

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

в ЗМІ, із них: 

3 виступи на телебаченні, в прямому ефірі телепрограми «Це Вас хвилює»: 

1. В прямому ефірі телеканалу "Миколаїв" від 12 квітня 2017 року головний 

спеціаліст Воскресенського бюро правової допомоги Микола Богатий, 

адвокат Оксана Валешинська, разом з ведучою Тетяною Мілякіною, 

спілкувалися на тему «Як протистояти колекторам». Громадянам було 

роз’яснено, які дії колекторів є незаконними. Посилання на запис 

передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=yLhi_naKDD4 

2. Співробітник відділу «Баштанського бюро правової допомоги» Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Сергей Андрощук 

разом з ведучою програми Тетяною Мілякіною спілкувалися на тему 

"Договір оренди землі". Під час прямого ефіру було обговорена найбільш 

проблемні питання при укладанні договору оренди земельної ділянки. 

Посилання на запис передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=7PYXSyWSt-Y 

3. Головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко разом з директором МФ "Любисток" 

Маргаритою Пархоменко прийняла участь у зйомках програми "Це Вас 

хвилює". Програма була присвячена протидії торгівлі людьми. Під час 

ефіру було обговорено основні проблеми, які виникають у осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми. Також було надано поради для осіб, які 

вважають себе постраждалими від торгівлі людьми. Посилання на запис 

передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=O1I0dBZ2pGA&feature=youtu.be 

https://nikolaev-city.net/24003/chto-takoe-priobretatelnaya-davnost-i-kogda-mozhno-ee-primenyat
https://nikolaev-city.net/24003/chto-takoe-priobretatelnaya-davnost-i-kogda-mozhno-ee-primenyat
http://nikvesti.com/news/projects/106043
https://www.youtube.com/watch?v=yLhi_naKDD4
https://www.youtube.com/watch?v=7PYXSyWSt-Y
https://www.youtube.com/watch?v=O1I0dBZ2pGA&feature=youtu.be


 

 

3 виступи на радіо «Миколаїв FM-92»: 

1. В прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ від 21 квітня головний спеціаліст 

відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» Микола Богатий взяв 

участь у дискусії на тему "Проблеми насильства у сучасному 

суспільстві". Під час ефіру було звернено увагу громадян на право 

безоплатно отримати правову допомогу.  Прослухати радіо-ефір можна за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=v2wajSB0FSs&t=25s 

2. 17 травня 2017 року головний спеціаліст у Другому миколаївському 

місцевому центрі з надання БВПД Катерина Середенко спільно з 

директором Миколаївського фонду "Любисток" Маргаритою Пархоменко 

прийняли участь у прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ. Темою дискусії 

стали основні форми рабства в сучасному світі. Під час ефіру було 

обговорено основні проблеми, які виникають у осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми. Також було надано поради для осіб, які вважають себе 

постраждалими. Прослухати радіо-ефір можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrOeet0Djc8 

3. 20 червня 2017 року заступник начальника відділу "Баштанське бюро 

правової допомоги" Сергій Андрощук разом з начальником відділу 

"Єланецьке бюро правової допомоги" Вознесенського місцевого центр з 

надання БВПД  Іриною Котенко були гостями радіоефіру на тему 

"Оренда землі". Під час ефіру було обговорено основні особливості 

укладання договору оренди земельної діляноки та підстави його 

розірвання. Також гості радіоефіру дали поради громадянам, які 

необхідно знати при укладанні даних договорів. Прослухати радіо-ефір 

https://www.youtube.com/watch?v=v2wajSB0FSs&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=PrOeet0Djc8


можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwKLPXLlPx8&feature=youtu.be 

Знято 5 програм «Я маю право» на Телеканалі «Миколаїв»: 

1. Випуск від 16.05.2017 «Аліменти». Розглядалися правові питання 

отримання аліментів.  Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=zS7IEf-

s8aE&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=10 

2. Випуск від 23.05.2017 «Як отримати юридичну допомогу». Програма 

присвячена порядку отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, роз’яснюються право громадян на отримання 

правової допомоги. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=QK0vrWTvfLs&list=PLjXv9qZBmHohUs

4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=11 

3. Випуск від 30.05.2017 «Протистояти колекторам».  В програмі експерти 

дали відповіді на питання: як захиститися від колектора; що можуть 

колектори і що робити Вам. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii18ooUeo7I&list=PLjXv9qZBmHohUs4F

i7qCDyicnw5-t4hxE&index=12 

4. Випуск від 6.06.2017 «Як правильно розпорядитися майном?». Програма 

висвітлює особливості трьох основних способів розпорядження своїм 

майном на випадок смерті: заповіт, договори дарування та довічного 

утримання. Експерти дають поради щодо правильного розпорядження 

своїм майном. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y84BNT3Lquc&index=13&list=PLjXv9q

ZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE 

5. В програмі від 27.06.2017 «Права та обов’язки батьків» було розкрито 

питання батьківства. Адвокат, що співпраціює з системо БПД, Тетяна 

Гриненко дала поради громадянам щодо дотримання прав та обов’язків 

батьків. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvmG4cvot6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=fwKLPXLlPx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zS7IEf-s8aE&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zS7IEf-s8aE&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=QK0vrWTvfLs&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QK0vrWTvfLs&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Ii18ooUeo7I&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Ii18ooUeo7I&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Y84BNT3Lquc&index=13&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE
https://www.youtube.com/watch?v=Y84BNT3Lquc&index=13&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE
https://www.youtube.com/watch?v=LvmG4cvot6Q


 

 

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. 

 



 

В Новобузькій районній газеті " Вперед" було опубліковано дві статті, які 

були підготовлені працівниками відділу «Новобузьке бюро правової 

допомоги», на теми: "Як поділити майно, набуте під час цивільного шлюбу?" та 

"Благодійна діяльність: правові засади". 

  



 

У газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації 

Миколаївської області «Голос Казанківщини» (№33 (10081) від 27.04.2017 

року) було опубліковано статтю працівників Казанківського бюро правової 

допомоги стосовно Кабінету електронних сервісів Міністерства юстиції 

України та можливостей використання послуг бюро щодо доступу до 

зазначених сервісів. 

 

 

 В інтернет-виданнях опубліковано 24 статей працівників Центру та 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: 

 29 травня головним спеціалістом відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олексієм Костенко, який був присутній 27.04.2017 на семінарі у м. 

Київ з питання реєстрації громадських об’єднань, було проведено 

відповідне навчання з працівниками Центру. У ході навчання 

презентовано зразки статуту, протоколу установчих зборів та інших 

документів, які громадські організації повинні подавати для реєстрації, 

алгоритм дій працівника фронт-офісу під час прийняття/видачі 

документів громадським організаціям. Особливий наголос зроблено на 

інформації, необхідній для надання консультацій щодо реєстрації 

громадських організацій або внесення змін до статутних документів. 

Також присутніх поінформовано про проблеми та досвід інших областей 

у цій сфері. Також начальник відділу правопросвітництва Юлія Болгак  

розповіла про результати тренінгу для тренерів, які будуть працювати з 

параюристами, в якому взяла участь 23-26 травня 2017 р. А головний 

спеціаліст Катерина Середенко проінформувала про результати роботи 

миколаївської школи медіації, яка проходила 25-27 травня 2017 р. 



 

 в приміщенні Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

відбувся «круглий стіл» з працівниками Регіонального центру з надання 

БВПД у Миколаївській області, Першого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД та Вознесенського місцевого центру з надання 

БВПД. Під час засідання «круглого столу» обговорені актуальні питання 

щодо підготовки та подання статистичної звітності до Координаційний 

центр з надання правової допомоги по напрямкам діяльності центрів. 

 

 

Заходи Другого МЦ, що були здійснені за пріоритетом: 

 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 

Юлія Болгак та Катерина Середенко відвідали  Центр підтримки бізнесу, 



в якому проводився тренінг "Фінансова обізнаність для впевненого 

майбутнього". Учасників було проінформовано  про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги у Другому миколаївському 

місцевому центрі з надання БВПД. Також серед слухачів було 

розповсюджено інформаційні матеріали стосовно порядку отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

прийняли участь у зйомці соціального відеоролика присвяченого 

святкуванню Дня Європи. Було проведено опитування серед громадян 

щодо обізнаності мешканців Миколаєва про наявність системи 

безоплатної вторинної правової допомоги. Співробітники Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД також поширили 

інформаційні матеріали про систему безоплатної правової допомоги та 

проінформували громадян про порядок отримання безоплатної правової 

допомоги. 

 



 співробітники  Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД прийняли участь в організації правового квесту спільно з 

Головним територіальним управліням юстиції у Миколаївській області у 

Миколаївському юридичному ліцеї. Проведення квесту проводилось в 

рамках святкування Дня Європи. Учні ліцею вирішували завдання та 

отримали інформаційні матеріали про систему безоплатної правової 

допомоги. Директор Другого миколаївського  місцевого центру з надання 

БВПД Олег Антонець привітав переможців та подарував їм інформаційні 

блокноти. 

 

 



 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

прийняли участь у Міжнародному Фестивалі Повітряних Зміїв. Було 

проведено правовий пікнік під час якого команда БПД проінформувала 

понад 1000 відвідувачів фестивалю про систему правової допомоги. 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша прийняла участь підсумковій конференції до Дня 

Європи на тему "Питання євроінтеграції, захисту прав людини та 

імплементації права Європейського Союзу". Наталія Гнатуша розповіла 

про систему безоплатної правової допомоги як частину процесу 

євроінтеграції. 



 

 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. 

 



 головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій у 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена 

Заболотня відвідала Корабельний районний центр зайнятості та провела 

інформаційно-роз’яснювальну роботу на тему: "Безоплатна правова 

допомога: хто має право та як її отримати".  Представник місцевого 

центру розповіла присутнім особам з інвалідністю про можливість 

отримання вторинної правової допомоги. Також учасники заходу були 

ознайомлені з державними гарантіями, що надаються особам, які мають 

інвалідність. Також було надано відповіді на інші правові питання, які 

хвилювали слухачів. 

 

 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. 



 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

разом з Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській 

області до Дня захисту дітей організували мобільний пункт 

консультування в Миколаївському зоопарку. Серед дітей було 

розповсюджено інформаційні матеріали про права дитини, а дорослим 

надавали матеріали про систему безоплатної правової допомоги та 

соціальну газету. Також надавала консультації психолог Катерина 



Мураненко. Представники Головного  територіального  управління 

юстиції у Миколаївській області провели ряд розважальних заходів, 

зокрема конкурс малюнкиів на асфальті на тему «Я маю право!». 

 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша прийняла участь у Семінарі для юрисконсультів 

та інших зацікавлених осіб, який проходив у Головному територіальному 

управлінні юстиції у Миколаївській області. Наталія Гнатуша 

проінформувала учасників про становлення та розвиток системи 

безоплатної правової, а також порядок надання безоплатної первиної та 

вторинної правової допомоги. Учасники семінару задавали питання щодо 

порядку роботи адвоката з клієнтом БВПД. 



 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

у партнерстві з ГО "АПО "Викривач" спільно з Головним територіальним 

управлінням юстиції у Миколаївській області провели Відкриття 

тематичної полиці у буккроссингу дитячого містечка "Казка". Начальник 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області 

Роман Возняк привітав діточок з початком літніх канікул та побажав 

гарного відпочинку. До привітань також приєдналась заступник 

директора Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та нагадала про важливість дотримання прав дітей. 

Дітей очікувало багато розваг та конкурсів. Було проведено конкурс 

малюнків на асфальті на тему "Мої права". Переможці та всі учасники 

конкурсу отримали подарунки. 

 



 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

провели опитування серед жителів міста Миколаєва щодо обізнаності про 

систему безоплатної правої допомоги. В результаті опитування 

встановлено, що майже 60% опитаних знають про існування системи 

безоплатної правової допомоги, з них 17% зверталися за допомогою до 

центрів та задоволені отриманими послугами. Також 29% найближчим 

часом планують звернутися за правовою допомогою. Серед громадян 

міста було розповсюджено інформаційні буклети про місце розташування 

центру та бюро, а також порядок отримання БВПД. 



 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

відзначили учасника кункурсу студентських ессе з теми "Права людини в 

механізмі розвитку України як демократичної та правової держави", який 

організований Четвертим київським місцевим центром з надання БВПД. 

Учасником даного конкурсу став студент І курсу Коледж Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського Кривцов Артем, 

якого нагороджено сертифікатом про участь у конкурсі, а також вручено 

подарунок книгу "ПРОти НАСильства" та видання "Безоплатна правова 

допомога". 

 

 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 Анастасия Васеньова відвідали Корабельний 

районний центр зайнятості. Учасників зустрічі було проінформовано про 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Також було роз’яснено хто має право на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Після виступу було проконсультовано 3 

людини, у яких виникли правові питання. 

 



 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у 

партнерстві з ГО "Центр розвитку туризму та збереження екології 

"Збережи світ" спільно з Головне територіальне управління юстиції у 

Миколаївській області провели інформаційний захід для громади 

напередодні Дня Конституції України та до Дня молоді. Учасниками 

інформаційної правопросвітницької акції стали параюристи, які активно 

співпрацюють з місцевим центром, вони розповсюджували буклети та 

матеріали про систему безоплатної правової допомоги, в той час як 

фахівці системи БПД консультували громадян по різним правовим 

питанням. Під час проведення акції всі бажаючі розмальовували еко-

торби з написом "Я маю право". Акція була організована з метою 

інформування громадян про те, що кожен з нас має права та обов'язки і 

так само кожен має право на захист від держави, система БПД надає таку 

допомогу та закликаємо всіх пам'ятати про це і користуватися в 

повсякденному житті. 

 

 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.  



 

 начальник відділу правопросвітництва Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Юлія Болгак взяла участь у круглому столі 

присвяченому до Дня Конституції України. Кожен присутній мав 

можливість висловити свої погляди. Акцент обміну думками змістився до 

обговорення того, що Конституція закріплює в Україні засади державної 

політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини 

та гідних умов її життя. Вона заклала серйозні підвалини для розвитку і 

зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в якій людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

найвищою соціальною цінністю. На закінчення круглого столу 

представники громадських організацій обговорили, які спільні 

правопросвітницькі заходи можна проводити у партнерстві та одразу 

запланували декілька таких заходів. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

у партнерстві з ГО "Центр розвитку туризму та збереження екології 

"Збережи світ" та Дитяче містечко «Казка», спільно з Головним 

територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області та 

Патрульною поліцією Миколаєва організували інформаційний захід 



«Подорож в країну прав дитини» напередодні святкування Дня 

Конституції України.  

 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

долучилися до культурно-освітньої  акції "З Днем Конституції, Соборна 

Україна!", яка була організована Головним територіальним управлінням 

юстиції у Миколаївській області та управлінням з питань культури та 

охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради на центральній 

вулиці міста. Працівники центру надавали для громадян міста правові 

консультації та розповсюджували буклети. 



 

 на базі Баштанської центральної районної бібліотеки, 29 червня, був 

проведений воркшоп з громадської активності, організатором якого 

виступив Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Такий захід в м. Баштанка проходить вже 

не вперше. У заході взяли участь начальник Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк, директор 

Другого миколаївського місцевого центру Олег Антонец та заступник 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області 

Виктор Сандул, які провели прийом громадян. З метою покращення знань 

мешканців сільської місцевості в земельному законодавстві, під час 

воркшопу було презентовано покрокову інструкцію на тему «Оренда 

земельної ділянки». Учасники активно обговорювали проблеми, які 

виникають при укладанні договорів оренди землі, зокрема необізнаність 

громадян, неправильне складання і оформлення договорів. Також гість 

заходу депутат сільської ради Сергій Баришніков звернув увагу на 

проблеми, які виникають при реалізації права громадян на отримання 

безкоштовної земельної ділянки. Під час публічного звітування 

виступили заступник директора Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та представники Баштанського, 

Березнегуватського, Воскресенського, Казанківського, Новобузького та 

Снігурівського бюро правової допомоги. Завершуючи захід, Олег 

Антонець зауважив, що на основі звітування буде проведено аналіз 

роботи, зроблено висновки та в подальшому посилено діяльність в тих 

напрямках, де необхідно удосконалити роботу задля того, щоб досягти 

основної мети – надання якісної правової допомоги громадянам. 



 

 

 

 

Заходи Баштанського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 працівниками Баштанського бюро правової допомоги на сайті 

Баштанської районної ради було розміщено Положення про Баштанське 

бюро правової допомоги. Також в рубриці «Роз’яснення законодавства» 

розміщено наступну інформацію: права і пільги для учасників АТО та 

членів їх сімей; Закон України «Про громадські об’єднання» в запитаннях 



та відповідях;  як громадським організаціям не втратити ознаку 

неприбутковості; як зареєструвати громадську організацію; зразки 

документів для державної реєстрації змін до установчих документів 

громадського об’єднання. 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615704/ 

 розміщено інформаційні матеріали про надання безоплатної правової 

допомоги з контактною інформацією Бюро на інформаційному стенді 

Баштанского районного суду Миколаївської області. 

 Проведено роботу дистанційного пункту на базі Баштанського районного 

військового комісаріату, під час якого заступником начальника 

Баштанського бюро правової допомоги було надано консультації 

учасникам бойових дій стосовно соціального та правового захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей. 

 заступником начальника Баштанського бюро правової допомоги спільно 

із заступником Баштанського районного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області було проведено спільний прийом громадян. Також було 

розміщено інформаційні матеріали про надання безоплатної правової 

допомоги з контактною інформацією Бюро на інформаційному стенді 

відділу ДВС. 

 заступником начальника Баштанського бюро правової допомоги разом з 

працівниками Баштанського районного центру зайнятості було проведено 

семінар на тему «Працевлаштування інвалідів». 

 працівниками бюро також було підготовлено статтю для публікації в 

черговому випуску районної газети «Голос Баштанщини» на тему «Права 

громадян при передачі земельних паїв в оренду». 

 заступником начальника Баштанського бюро правової допомоги разом з 

начальником Баштанського РВ ДВС ГТУЮ в Миколаївській області 

проведено спільний прийом громадян, під час якого було прийнято 5 

клієнтів, трьом із яких було роз’яснено діяльність бюро та двом надано 

консультації з приводу виконання судових рішень. 

 головним спеціалістом відділу "Баштанське бюро правової допомоги" 

разом з працівниками фінансового управління Баштанської 

райдержадміністрації було проведено інформаційно-роз'яснювальну 

роботу стосовно доступу громадян до первинної та вторинної безоплатної 

правової допомоги. Також серед присутніх розповсюджено інформаційні 

матеріали про систему безоплатної правової допомоги та порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

 на базі Баштанського бюро правової допомоги було проведено робочу 

зустріч заступника начальника Бюро з представниками Баштанського 
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районного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції. В ході робочої зустрічі було обговорено принципи 

взаємодії та визначено напрямки подальшої співпраці з метою 

підвищення ефективної діяльності, спрямованої на виконання норм 

Закону України «Про пробацію» та Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

 

 

 

 

 



Заходи Березнегуватського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 

 відбулася робота мобільного соціального офісу на базі територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Березнегуватського району управління соціального захисту населення 

Березнегуватської райдержадміністрації, під час якого надано правові 

консультації відвідувачам центру. За наданням первинної правової 

допомоги звернулась одна людина з питань виконання рішення суду про 

стягнення заборгованості. Також всім присутнім надана інформація про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги та інформаційні 

буклети. 

 в приміщенні Березнегуватського районного суду на інформаційному 

стенді розміщені буклети на тему «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник» з контактними даними Березнегуватського бюро 

правової допомоги. 

 проведено інформування відвідувачів Березнегуватської центральної 

районної лікарні про роботу та види діяльності Березнегуватського бюро 

правової допомоги; розповсюджено листівки з контактними даними 

Березнегуватського бюро правової допомоги та буклети на тему «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник» серед пасажирів на 

території Березнегуватського автовокзалу. 

 взято участь у семінарі з директорами сільських бібліотек на базі 

центральної районної бібліотеки, прочитано лекцію на тему «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник». Також всім присутнім 

надана інформація про доступ і порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги та інформаційні буклети. 

 працівником Березнегуватського бюро правової допомоги Терлецьким 

Юрієм було розповсюджено листівки і надано інформацію про діяльність 

бюро правової допомоги під час отримання громадянами довідок про 

склад сім’ї в Березнегуватській селищній раді. Також було 

розповсюджено листівки і надано інформацію про діяльність бюро 

правової допомоги в місцях відвідування громадян в органах виконавчої 

влади, місцевого самоврядування. 

 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 звернулась одна людина щодо 

порядку складання заповіту. Також всім присутнім надана інформація 



про порядок отримання безоплатної правової допомоги та інформаційні 

буклети. 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько було укладено Меморандум про взаємне співробітництво у 

сфері надання безоплатної первинної правової допомоги з в. о. 

начальника Березнегуватського районного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області Корогодом А.В. 

 було проведено виїзний прийом громадян у Новосевастопольській 

сільській раді Березнегуватського району, під час якого була прочитана 

лекція на тему «Поняття безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги», розповсюджені інформаційні буклети та здійснений прийом 

громадян. 

 працівники Березнегуватського бюро правової допомоги Василь Басько 

та Терлецький Юрій в Березнегуватському відділі Снігурівського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України прочитали лекцію на 

тему: «Поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги» 

та розповсюдили буклети на тему «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник». 

 відбулась 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. 

Василь Басько надав правові консультації відвідувачам центру. За 

наданням первинної правової допомоги звернулась одна людина з 

питанням щодо переліку категорій, яким встановлюється випробувальний 

термін при прийнятті на роботу. 

 працівники бюро Василь Басько та Терлецький Юрій провели для 

працівників територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Березнегуватського району управління 

соціального захисту населення Березнегуватської райдержадміністрації 

лекцію на тему «Зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 21.12.2016 в частині розширення кола осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу». 

 на веб-сторінці відділу «Березнегуватське бюро правової допомоги» 

сайту Березнегуватської районної ради та районної державної 

адміністрації розміщені статті на теми: «Заповіт та підстави визнання 

його недійсним», «Березнегуватське бюро правової допомоги інформує 

про пільги вагітних жінок і матерів», «Положення про бюро правової 

допомоги Другого миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги», «Встановлення опіки та 



піклування», «Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 

місяць у 2017 році». 
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 відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Березнегуватського районного центру зайнятості, під 

час якого Терлецький Юрій надав правові консультації відвідувачам 

центру. За наданням первинної правової допомоги звернулись 3 клієнти з 

питань: спадкування за законом, оскарження рішення суду І інстанції в 

апеляційному порядку, надання безоплатної правової допомоги. Також 

всім присутнім надана інформація про порядок отримання безоплатної 

правової допомоги та інформаційні буклети. 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько було прочитано лекцію на тему «Поняття безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги» та розповсюдив інформаційні 

буклети в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 укладено Меморандуми про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги з Березнегуватською районною 

громадською організацією «Центр соціально-економічного розвитку» та 

Березнегуватською районною громадською організацією «Комітет 

підтримки землевласників та землекористувачів». 

 Головний спеціаліст Березнегуватського бюро правової допомоги 

Терлецький Ю. В. разом з працівниками Управління соціального захисту 

населення Березнегуватської райдержадміністрації здійснив виїзний 

прийом громадян у Любомирівській сільській раді Березнегуватського 

району, під час якого була прочитана лекція на тему «Поняття 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги», розповсюджені 

інформаційні буклети та здійснений прийом 3 громадян. 

 співробітники відділу «Березнегуватського бюро правової допомоги» 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД Василь Басько та 

Юрій Терлецький провели флеш-моб з розповсюдження буклетів на тему 

«Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник» серед мешканців 

смт Березнегувате та Березнегуватського району. 

 Заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД Василь Басько 

провів робочу зустріч з начальником Березнегуватського районного 

сектору з питань пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України І.В.Заковенко, під час якої роз’яснено про види 

діяльності бюро правової допомоги. За результатами зустрічі було 

укладено Меморандум про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги 
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 працівники бюро правової Василь Басько та Терлецький Юрій провели 

для безробітних, які перебувають на обліку в Березнегуватському 

районному центрі зайнятості, семінар на тему «Розділ ІІ «Надання 

безоплатної первинної правової допомоги» Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько з нагоди відзначення Дня Конституції України, під гаслом 

«Права людини – понад усе», облаштував в приміщенні 

Березнегуватської центральної районної бібліотеки тематичну виставку з 

роз’яснення прав людини. 

 

Заходи Воскресенського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 працівники Воскресенського бюро правової допомоги відвідали захід 

присвячений річниці Чорнобильської трагедії, що проходив у 

Воскресенській бібліотеці. Було проведено правопросвітницьку роботу 

серед місцевих мешканців, поширено інформацію про можливість 

скористатися правовою допомогою для захисту прав громадянина, 

зокрема наголос було зроблено саме на правах та гарантіях для 

постраждалих від наслідків трагедії 26.04.1986 р. Також Микола Богатий 

поширив інформаційний буклет про гарантовані державою права 

постраждалим особам від Чорнобильської катастрофи. 

 працівниками Воскресенського бюро було здійснено виїзний прийом в с. 

Новомиколаївка та с.Костянтинівка Вітовського району, було проведено 

правопросвітницьку роботу серед місцевих мешканців. Також відбулася 

робоча зустріч з сільським головою та здійснено спільний прийом 



громадян. Зокрема було надано адресну допомогу людині похилого віку у 

вигляді з'ясування всіх значущих обставин справи та надано допомогу у 

складенні позову до суду для захисту порушених прав. 

 працівником відділу "Воскресенське бюро правової допомоги" Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Миколою Богатим 

здійснено робочий візит до сіл Галицинове та Лимани Вітовського 

району, де було проведено робочу зустріч з виконуючою обов’язки 

голови сільської ради Наталия Панаший, на якій було досягнуто 

домовленості про співпрацю та узгоджено план роботи з надання 

безоплатної правової допомоги місцевій громаді та узгоджено графік 

особистого виїзного прийому громадян. Було проведено зустріч з 

представниками громади на базі сільської бібліотеки, де було 

проінформовано про діяльність та можливості бюро правової допомоги. 

Крім того було розміщено інформацію на стендах, та розповсюджено 

інформаційні буклети серед громадян. 

 

 



Заходи Казанківського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 Начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець взяв участь у розширеному презентаційному заході на базі 

Казанківського районного центру зайнятості населення за присутності 

представників Казанківського районного військового комісаріату, 

Казанківського відділення поліції, Управління соціального захисту 

населення. Основною темою заходу була правова захищеність ветеранів 

АТО, учасників бойових дій. Всім присутнім було повідомлено про 

завдання та функції бюро правової допомоги, надано роз’яснення 

стосовно можливостей та способів відновлення та захисту порушених 

прав, розповсюджено інформаційні матеріали бюро. Також досягнуто 

домовленості про посилення співпраці з метою ефективного забезпечення 

прав та законних інтересів ветеранів війни, учасників бойових дій. 

 в приміщенні Казанківської центральної районної бібліотеки проведено 

лекцію для слухачів "Університету третього віку" стосовно завдань та 

функцій бюро правової допомоги, розповсюджено інформаційні 

матеріали бюро. Також, в другій частині лекції слухачам Університету 

було надано роз’яснення стосовно поняття ОСББ, проблемних моментів 

утворення та роботи ОСББ, його практичного значення. 

 підписано меморандуми про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги з Казанківською центральною 

районною бібліотекою,  Казанківською районною організацією ветеранів 

війни та праці та Казанківським районним відділом державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області 

 розміщено інформацію стосовно роботи бюро правової допомоги у 

приміщенні Казанківського районного суду Миколаївської області. 

 начальником відділу Євген Мороховець проведено спільний прийом 

громадян із в.о. начальника Казанківського районного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Гацелюк В.В. 

 працівники Казанківського бюро правової допомоги, на основі 

укладеного Меморандуму про співпрацю із Управлінням соціального 

захисту населення Казанківської районної державної адміністрації 

Миколаївської області, організували акцію інформування шляхом 

направлення роз'яснювальних листів інвалідам Казанківського району як 

одній із вразливих категорій населення стосовно роботи бюро та 

можливості отримання безоплатної правової допомоги. 

 працівники бюро и розмістили інформацію стосовно безоплатної 

правової допомоги на офіційному сайті Казанківської районної державної 



адміністрації. Також на сайті розміщено інформаційний постер бюро 

«Разова грошова допомога до 5 травня у 2017 році» 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець в приміщенні читального залу Казанківської центральної 

районної бібліотеки провів лекцію для слухачів Університету третього 

віку на теми «Разова грошова допомога у 2017 році» та «Порядок 

стягнення боргу за рішенням суду у справах дітей війни». Після лекції 

серед слухачів було розповсюджено інформаційні матеріали стосовно 

можливостей отримання безоплатної правової допомоги на базі бюро 

правової допомоги. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів робочі зустрічі із керівниками громадських 

організацій району, а саме Казанківської районної організації ветеранів 

війни і праці (керівник Ризук М.Г.), Казанківської районної організації 

волонтерів, Казанківської районної організації інвалідів (керівник 

Поліщук В.І.) стосовно оптимальних шляхів взаємодії, підвищення рівня 

правової освіти та культури населення району з акцентом на можливості 

отримання безоплатної правової допомоги на базі бюро. 

 співробітники бюро розробили інформаційний постер «Трудові права 

дитини в Україні», розпочавши інформаційний цикл до Дня захисту прав 

дитини. 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги»  Інна 

Ликова в складі мобільної мультидистанційної групи Територіального 

центру соціального обслуговування населення здійснила виїзд до с. 

Миколаївка та с. Троїцько-Сафонове Казанківського району, де провела 

акцію з інформування про роботу бюро та провела особистий прийом 

громадян. 

 співробітники бюро організували акцію інформування населення шляхом 

направлення роз'яснювальних листів (інформаційних буклетів бюро, 

контактних даних працівників) інвалідам Казанківського району як одній 

із вразливих категорій населення стосовно роботи бюро. Це стало 

можливим завдяки укладенню Меморандуму про співпрацю із 

Управлінням соціального захисту населення Казанківської районної 

державної адміністрації Миколаївської області. 

 відділ «Казанківське бюро правової допомоги» організував співпрацю із 

Миколо-Гулаківською бібліотекою (с. Миколо-Гулак Казанківського 

району), завідувач якої Реутова С.П., окрім сприяння у здійсненні Skype-

консультування клієнтів бюро з приміщення бібліотеки, погодилась 

співпрацювати з бюро у якості параюриста. 

 було проведено робочу зустріч із представниками ініціативної групи 

мешканців багатоквартирних будинків в смт. Казанка щодо утворення 



ОСББ та особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку, організації підведення водопостачання до зазначених 

багатоквартирних будинків.  

 проведено робочі зустрічі із начальником служби у справах дітей 

Казанківської РДА та представником Володимирівської школи інтернат 

стосовно організації співпраці з бюро. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець спільно з представниками Казанківського районного центру 

зайнятості провели інформаційно-пізнавальну гру "Знай своє право" з 

учнями молодших класів у літньому таборі Новоданилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Казанківської районної ради Миколаївської області. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів виїзний прийом громадян у Казанківській виправній 

колонії № 93, с. Новоданилівка Казанківського району Миколаївської 

області. Цільовою аудиторією були засуджені, які незабаром 

підлягатимуть звільненню. Спільно з фахівцями Казанківського 

районного центру зайнятості засудженим особам було надано вичерпні 

консультації стосовно майбутніх можливостей працевлаштування, 

відновлення втрачених документів, захисту та відновлення порушених 

прав. Після заходу всім присутнім було роздано інформаційні буклети 

"Бюро правової допомоги - ваш юридичний провідник" 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги»  Євген 

Мороховець провів робочу зустріч із представниками Казанківського 

районного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України. За результатами зустрічі було досягнуто 

домовленості про поглиблення співпраці, визначено основні напрямки 

взаємодії в контексті зниження рівня злочинності, забезпечення прав і 

свобод людини в системі пробації. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів виїзний прийом громадян у Великоолександрівській 

сільській раді Казанківського району Миколаївської області. За час 

прийому з консультаціями звернулися чотири клієнта, яких цікавили 

питання спадкування, оренди землі та порядку отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Громадянам було надано вичерпні 

юридичні консультації та розповсюджено інформаційні буклети «Бюро 

правової допомоги – ваш юридичний провідник» серед мешканців с. 

Великоолександрівка Казанківського району Миколаївської області. 

 працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець та Інна Ликова провели робочу зустріч із представниками 

Казанківського районного відділу з питань пробації Південного 



міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України. Було досягнуто домовленості 

про поглиблення співпраці, організацію спільних правопросвітницьких 

заходів та проведення правороз'яснювальної роботи у сфері пробації. 

Також, за результатами зустрічі підписано Меморандум про взаємне 

співробітництво у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги. 

 

 

 

 



Заходи Новобузького бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 працівниками Новобузького бюро правової допомоги було проведено 

чергове засідання "Університету третього віку" на тему: "Право спільної 

власності". Для слухачів Університету освітлено матеріали про право 

спільної часткової власності та визначення часток у праві спільної 

часткової власності. На засіданні були також розглянуті питання 

утримання майна, що є у спільній частковій власноті. Слухачі 

Університету, як завжди, були дуже активні під час доповіді та задавали 

безліч питань. Поступово дискусія набирала оберти і слухачі 

висловлювати свої думки і практичні поради. 

 працівники Новобузького бюро правової допомоги стали учасниками 

засідання круглого столу на тему "Децентралізація: можливості та 

перспективи громад", який відбувається в сесійному залі Новобузької 

міської ради за участі народного депутата Верховної ради Андрія 

Вадатурського. В свою чергу, фахівці системи БПД проінформували 

громаду про систему безоплатної правової допомоги та можливість 

отримати правову допомогу. 

 працівники Новобузького бюро правової допомоги прийняли участь в 

засіданні спостережної комісії при Новобузької районній державній 

адміністрації. 

 відбулась робоча зустріч заступника начальника Новобузького бюро 

правової допомоги Анжела Лізніченко з радником голови Новобузької 

районної державної адміністрації з питань соціального захисту воїнів 

АТО Сураєвим Олегом Олександровичем. Під час зустрічі 

обговорювались питання надання безоплатної правової допомоги 

учасникам АТО, проведення спільних заходів працівників бюро з 

членами громадської організації "НОВОБУЗЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ 

АТО". Також було обговорено можливість надання матеріальної 

допомоги сім’ї учасника АТО,який звертався за консультацією до бюро 

правової допомоги. 

 За допомогою співпраці з громадською організацією «Новобузька спілка 

учасників АТО» було реалізовано права громадян на доступ до сервісів 

Міністерства юстиції України в частині внесення змін до керівних органів 

громадських формувань. 

 Працівники бюро прийняли участь у засіданні Університету «Третього 

віку». Виступ був присв’ячений темі: «Право спільної сумісної власності. 

Право спільної сумісної власностиі подружжя». 

 Проведено роз’яснювальну компанію про роботу бюро правової 

допомоги та надання безкоштовної правової допомоги в архівному 

секторі Новобузької районної державної адміністрації. 



 співробітники бюро прийняли участь в масових заходах в місті 

присв’ячених «Дню вишиванки» під час яких розповсюджувались 

інформаційні матеріали на правову тематику. 

 співробітники бюро взяли участь в святкуванні Дня останнього дзвоника 

на якому розповсюджували інформаційні матеріали про права дитини. 

 було проведено праворозяснювальні заходи серед населення Камянської 

сільської ради та населення міста Новий Буг, 

 підписано меморандум про співпрацю з Новобузьким районним відділом 

з питань пробації. 

 Працівники Новобузького бюро правової допомоги взяли участь в 

заходах які були організовані Громадською організацією "Десяте квітня". 

Заходи проведено на базі управління соціального захисту населення 

Новобузької районної державної адміністрації. Під час зустрічі з 

внутрішньо переміщенними особами було надано роз'яснення про 

діяльність та проекти ГО, надано гуманітарну допомогу 15 особам. 

Працівники бюро ознайомили присутніх з напрямками роботи Центрів з 

надання безоплатної правової допомоги та бюро, роздавали інформаційні 

буклети. Після зустрічі розпочалось консультування громадян 

безпосередньо в приміщенні бюро. 

 Працівники відділу "Новобузьке бюро правової допомоги" підготували та 

розповсюдили буклет на тему: "Що варто знати українцям, які 

збираються у Польщу на роботу". Також було підготовлено та розміщено 

на дошках оголошень інформацію про надання безоплатної правової 

допомоги. 

 



 

Заходи Снігурівського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 співробітники бюро провели інформування серед лікарів Снігурівської 

центральної районної лікарні про роботу та види діяльності 

Снігурівського бюро правової допомоги. Було розповсюджено листівки з 

контактними даними Снігурівського бюро правової допомоги та буклети 

безоплатної правової допомоги на різноманітні теми. 

 співробітники відділу "Снігурівське бюро правової допомоги" провели 

інформування в приміщенні Снігурівського відділення "Укрпошти" та 

повідомили громадян про роботу та види діяльності системи безоплатної 

правової допомоги, а також було розповсюджено листівки з контактними 

даними Снігурівського бюро правової допомоги та буклети на тему: 

"Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник". 

 між Снігурівським бюро правової допомоги та Снігурівським районним 

відділом державної виконавчої служби підписано меморандум про 

взаємне співробітництво у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги громадянам.Також на стенді було розміщено буклети 

безоплатної правової допомоги на різноманітну правову тематику. 



 

 

 

1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

 Протягом роботи в IІ-му кварталі проводили різноманітні заходи для 

налагодження партнерських відносин. Серед таких: 

1. 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. 

 



2. Головний спеціаліст у Другому миколаївському місцевому центрі з 

надання БВПД Катерина Середенко прийняла участь у навчанні в 

Миколаївській Школі медіації. Під час модулів учасників було 

ознайомлено з основами процесу медіації, причинами винекнення 

конфліктів та способами вирішення спорів. Миколаївська Школа медіації 

- це спільний проект ВБО "Инициатива ради жизни", Громадської 

організації "Луганський гуманітарний центр" та Центральної бібліотеки 

ім.М.Л. Кропивницького м. Миколаїв. Також ідея проведення школи 

медіації в Миколаївській області отримала підтримку Посольства 

Федеративної Республіки Німеччина. В рамках проекту буде 

підготовлено 30 майбутніх медіаторів, які будуть допомогати 

неповнолітнім вирішувати конфліктні ситуації. 

 

3. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

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. 



 

4. 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. 

 

5. Пройшла робоча зустріч співробітників Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД з Валентиною Макаровою, радником 

Міністерство соціальної політики України з питань внутрішньо 

переміщених осіб у Миколаївській області. Під час зустрічі 

проаналізували динаміку конфліктів між ВПО та приймаючими 

громадами, розглянули найбільш поширені проблеми, з якими 

стикаються ВПО та відповідно домовилися про співпрацю, основною 

метою якої є вирішення цих проблем. 



 

6. В м. Миколаїв було проведено тренінг «Посилення спроможності з 

питань захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Практики відновлення порушених прав ВПО». ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 

було продовжено проведення циклу тренінгів для працівників відділів 

правової інформації та консультацій, відділів представництва та бюро 

правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та бюро правової допомоги. 

 

7. Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

БППД Юлія Болгак отримала сертифікат за успішне проходження курсу 

"Академія громадянина". Академія спрямована на підготовку 



відповідальних громадян, які в подальшому стануть провідниками змін у 

своїх громадах, з тим щоб навчити їх ефективно використовувати 

інструменти взаємодії з місцевими органами влади, політичними 

партіями та громадськими організаціями задля вирішення питань, що 

мають важливе значення в їхньому місті. 

 

8. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

долучилися до перегляду вебінару "Як зареєструвати громадську 

організацію?", що був організований Проектом USAID "Громадяни в дії". 

 



9. Спеціалісти відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

БППД у Другому миколаївському місцевому центрі з надання БВПД 

стали учасниками Воркшопу «Як контролювати нардепів за допомогою 

сервісу Rada4you». Захід був організований Кризовим медіа-центром в 

Миколаєві, де представник Громадянської мережі ОПОРА розповів як 

контролювати нардепів за допомогою парламентських даних, щоб 

навчити охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали 

для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ. В свою 

чергу працівники Центру ознайомили учасників з діяльністю системи 

безоплатної правової допомоги в Миколаєві. 

 

10. Начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами в Другому миколаївському місцевому 

центрі з надання БВПД Олексій Костенко відвідав семінар на тему 

"Взаємодія органів юстиції та центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги при реалізації повноважень у сфері державної 

реєстрації громадських об’єднань". Під час семінару, який проходив в м. 

Києві, було обговорено проблеми державної реєстрації громадських 

об’єднань та інформацію, яку необхідно знати представнику центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з цього питання. 



 

11.  Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД прийняли участь у круглому столі на тему: «Медіабезпека: нові 

виклики та загрози для дитини в інформаційному просторі, шляхи їх 

подолання». Дискусія була зумовлена появою в соціальних мережах так 

званих «груп смерті», що спонукають дітей та підлітків до самогубства. 

Під час круглого столу було обговорено такі питання: як батькам, 

учителям захистити дітей та підлітків від смертельних квестів, що 

потрібно знати, щоб попередити дитячі самогубства, чому «групи смерті» 

набули такої популярності. Юлія Болак та Катерина Середенко 

проінформували учасників події про можливість отримання безоплатної 

правової допомоги у Другому миколаївському місцевому центр з надання 

БВПД. 

 



1.3. Децентралізація системи БПД 

Протягом ІІ кварталу 2017 року укладено 3 контракти з адвокатами, з 

початку 2017 року - 41 контракт з адвокатами, включеними до реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.  

Також Центром у ІІ кварталі 2017 року оплачено послуги та 

відшкодовано витрати адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, у сумі 8275,20 грн. 

Крім того, Центром видано 40 наказів про уповноваження працівників 

центру та бюро правової допомоги на надання БВПД. 

Щомісяця центром проводиться аналіз щодо кількості виданих доручень 

адвокатам. 
 

1.4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Протягом ІІ кварталу 2017 року у адвокатів, що уклали контракти з 

центром, в телефонному режимі або під час особистого спілкування 

з’ясовувалося  питання готовності прийняти участь в діяльності офісів 

громадського захисту та участі їх в наданні БПД  в районах області. Наразі 

жоден з адвокатів не висловив зацікавленості з цього питання. 

За результатом проведеного аналізу потреби у адвокатах сформовано 

попередню «карту покриття». 

 

1.5. 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 01квітня по 30 червня 2017 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано  1609 звернень клієнтів, 198 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД, 1410 особам було надано правову 

консультацію. 

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 
388 250 137 



2 
Відділ “Баштанське бюро правової 

допомоги” 
183 177 6 

3 
Відділ “Березнегуватське бюро правової 

допомоги” 
196 187 9 

4 
Відділ “Воскресенське бюро правової 

допомоги” 
147 146 1 

5 
Відділ “Казанківське бюро правової 

допомоги” 
288 262 26 

6 
Відділ “Новобузьке бюро правової 

допомоги” 
217 208 9 

7 
Відділ “Снігурівське бюро правової 

допомоги” 
190 180 10 

8 
Разом по МЦ 

1609 1410 198 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

199 рішень про надання БВПД та надано 175 доручень адвокатам та 40 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову 

у наданні БВПД.   

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного права 194 (12%), з інших питань 182 (12%),                        

сімейного 175 (11%), спадкове 172 (11%), соціального забезпечення 167 (10%), 

земельного 153 (9%), договірного 152 (9%), житлового 120 (7%), з питань 

виконання судових рішень 93 (6%), трудового 92 (6%), адміністративного 55 

(3%), з неправових питань 28 (2%), медичного 26 (2%).  

 

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

категорією питань. 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю.                    
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Чоловіки – 460 (41%) 

Жінки – 667 (59%) 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком. 

до 18 

років – 7 (1%) 

від 18 років до 35 років – 273 (24%) 

від 35 до 60 років – 576 (51%) 

старше 60 років – 271 (24%) 
 

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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

147 (74%), інвалідам 18 (9%),  ветеранам війни 24 (12 %), внутрішньо 

перемішеним особам 6 (3%), дітям, позбавленим батьківського піклування  3 

(1,5 %), особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

41% 

59% чоловіки  

жінки 

1% 

24% 

51% 

24% 

до 18 років 

від 18 до 35 років 

від 35 до 60 років 

понад 60 років 



поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 1 (0,5%). 

  

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

 

 

 

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

період з 01 квітня по 30 червня 2017 року було: 

 здійснено 36 виїздів мобільних пунктів та забезпечено 

діяльність 23 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 233 особи, в тому 

числі 121 особа звернулась за отриманням правових консультацій 

та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 112 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 16 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 71 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 44 інформаційних матеріалів з питань 

надання БПД; 

 надано 77 клієнтам доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту.  

 

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

147 

24 

18 
6 3 

1 

За категорією осіб 

Малозабезпечені 

Ветерани війни 

Інваліди 

Внутрішньо переміщенні 
особи 

Діти, позбавлені батьківського 
піклування 

Обмежено дієздатні 



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 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

 

 

 

36/121 23/112 16 71 77 44 

2 Другий МЦ 14/58 4/25 4 27 25 34 

3 
Відділ 

“Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

3/8 2/11 2 5 7 3 

4 
Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

2/5 2/21 2 12 11 1 

5 
Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

2/5 1/5 2 2 4 1 

6 
Відділ 

“Казанківське 

бюро правової 

допомоги” 

8/16 12/32 2 11 17 2 

7 
Відділ 

“Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/26 1/13 2 12 11 2 

7 
Відділ 

“Снігурівське 

бюро правової 

допомоги” 

1/3 1/5 2 2 2 1 

 

 

 

 

 


