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протягом II кварталу поширювали роз’яснення на різні теми. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

За час роботи в ІII-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 2 серпня 2017 року начальник 

відділу "Казанківське бюро правової допомоги" Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Євген Мороховець та начальник 

відділу "Южноукраїнське бюро правової допомоги" Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД Анна Соколенко разом з ведучою 

Тетяною Мілякіною, спілкувалися на тему «Договір довічного 

утримання». Посилання на запис передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=7agu2U5QHi0&t=190s  

2. Співробітники відділу правопросвітництва Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак та Середенко Катерина 

разом з ведучою програми Тетяною Мілякіною спілкувалися на тему " 

Оголошення конкурсу на навчання громадських радників". Посилання на 

запис передачі "Це вас хвилює": 

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

3. Співробітник відділу правової інформації та консультації Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Ананко Марина та 

адвокат Тетяна Гриненко разом з ведучою програми Тетяною Мілякіною 

https://www.youtube.com/watch?v=7agu2U5QHi0&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=C4O_K3zezbY


спілкувалися на тему змін в законодавстві щодо стягнення аліментів на 

дитину. Посилання на запис передачі "Це вас хвилює": 

https://www.youtube.com/watch?v=5cdh77ePs90  

 

 

4 виступи на радіо «Миколаїв FM-92»: 

1. В прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ від 2 серпня 2017 року начальник 

відділу "Казанківське бюро правової допомоги" Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Євген Мороховець та начальник 

відділу "Южноукраїнське бюро правової допомоги" Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД Анна Соколенко взяли участь в 

прямому ефірі та долучились до дискусії на тему: «Договір довічного 

утримання». Прослухати радіо-ефір можна за посиланням: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5cdh77ePs90
https://www.youtube.com/watch?v=KKpnuOuj5RA


 

2. 8 серпня 2017 року співробітники Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД були гостями радіоефіру на тему "Конкурс на 

навчання громадських радників".  

 

3. 29 серпня начальник відділу правопросвітництва Юлія Болгак спільно з 

представником Головного територіального управління юстиції в 

Миколаївській області Світланою Перебийніс в прямому ефірі говорили 

про результати роботи «Школи практичного права для пенсіонерів». 

Прослухати радіо-ефір можна за посиланням: 

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

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


 

4. В прямому ефірі начальник відділу правової інформації та консультацій 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена 

Заболотня та начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД Гнатюк Петро розповіли про аліменти 

та поділ майна при розлученні. Прослухати радіо-ефір можна за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyIKa5eoHBc&feature=youtu.be  

 

 

Знято 4 програми «Я маю право» на Телеканалі «Миколаїв»: 

1. Випуск 11.07.2017  присвячений  проблемам, що виникають у громадян 

під час отримання пенсії. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyIKa5eoHBc&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=snyRTShDkR4&index=18&list=PLjXv9q

ZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE  

2. Випуск 18.07.2017  присвячений правам та обов’язкам потерпілого у 

кримінальному провадженні. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=fczDMHc-lcI&feature=youtu.be  

3. Випуск 15.08.2017 присвячений візиту Міністра юстиції України Павло 

Петренко до Миколаєва. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pr0qhpZuZI&index=23&list=PLjXv9qZ

BmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE  

4. Випуск 26.09.2017 присвячений навчанню параюристів. Посилання на 

запис передачі: 

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

 

Сюжети у телевізійних новинах: 

1. Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 01.08.2017  щодо проекту 

"Школа практичного права для пенсіонерів міста Миколаєва". Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=a92BTCg_iVo  

2. Сюжет про конкурс на навчання громадських радників від 8.08.2017. 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=sG0ju9L6GNA&t=432s  

3. Сюжет про оголошення конкурсу на навчання громадських радників на 

ТРК «МАРТ». Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=jFNXg3JIbE4&t=2s  

4. Сюжет про прес-конференцію про роботу першого антирейдерського 

штабу від 06.09.2017 року. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=LGTvWjiMi6U&feature=youtu.be  

5. Сюжет про Воркшоп по земельним питанням від 08.09.2017 року. 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=yantJk7-hjA  

https://www.youtube.com/watch?v=snyRTShDkR4&index=18&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE
https://www.youtube.com/watch?v=snyRTShDkR4&index=18&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE
https://www.youtube.com/watch?v=fczDMHc-lcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7pr0qhpZuZI&index=23&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE
https://www.youtube.com/watch?v=7pr0qhpZuZI&index=23&list=PLjXv9qZBmHohUs4Fi7qCDyicnw5-t4hxE
https://www.youtube.com/watch?v=YAbSlsEhgbU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a92BTCg_iVo
https://www.youtube.com/watch?v=sG0ju9L6GNA&t=432s
https://www.youtube.com/watch?v=jFNXg3JIbE4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LGTvWjiMi6U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yantJk7-hjA


6. Сюжет про результати та майбутнє проекту "Школа практичного права 

для пенсіонерів". Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=T_-

75VfrEQ8&t=1111s  

 

Під час ІІІ кварталу директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД здійснював виїзні прийми громадян в рамках роботи мобільних 

точок доступу до безоплатної правової допомоги. Загалом було здійснено 21 

точку доступу та проконсультовано 73 особи з земельних, цивільних та інших 

питань. 

 

В газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації 

«Голос Казанківщини» ( №59 (10107) від 27.07.2017 р.) розміщено статтю на 

тему: «Роз'яснення змін законодавства стосовно стягнення аліментів на 

утримання дитини». 

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


 

В черговому випуску районної газети «Голос Баштанщини» опубліковано 

статтю щодо змін у законодавсті в частині стягнення аліментів: 

 



В газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації 

«Голос Казанківщини» ( №63 (10111) від 10.08.2017 р.) розміщено оголошення 

«Конкурс на навчання для громадських радників». 

 

В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 17.08.2017 року 

за № 65-66 опублікований Графік виїзного прийому громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі, підготовлений та наданий на публікацію 

заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги Басько 

Василем. 



 

 

 В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 31.08.2017 року 

за № 69-70 опублікована стаття про виїзний прийом громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі, в якому приймали участь директор 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олег Антонець, 

начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 



області Роман Возняк та співробітники Березнегуватського бюро правової 

допомоги. 

 

 

В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 07.09.2017 року 

за № 71-72 опублікована стаття «Збільшено мінімальний розмір аліментів», 

підготовлена та надана на публікацію заступником начальника 

Березнегуватського бюро правової допомоги Василь Басько. 



 

 

У черговому випуску газети Казанківської районної ради і районної 

державної адміністрації Миколаївської області «Голос Казанківщини» (№73 

(10121) від 14.09.2017 року) вийшла друком стаття щодо проведеного 7 вересня 

2017 року Воркшопу по земельним питанням у смт Казанка. 



 

В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» № 73-74 від 

14.09.2017 року опублікована стаття на тему «Суб’єкти надання безоплатної 

правової допомоги», підготовлена та надана на публікацію заступником 

начальника Березнегуватського бюро правової допомоги Басько Василем. 

 



 

До Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД надійшла 

подяка від клієнтки Снігурівського бюро правової допомоги. Клієнтка 

висловлює подяку всьому колективу бюро правової допомоги за якісно надану 

правову допомогу. 

 

  

Клієнтка висловлює подяку начальнику відділу "Казанківське бюро 

правової допомоги" Євген Мороховець за увагу, за його відношення до людей, 

за грамотність і повагу. 



 

 

 

 В інтернет-виданнях опубліковано 21 статтю 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: 

 проведено нараду, де обговорили триденний Всеукраїнський семінар з 

виконання Україною заключних зауважень Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок. Семінар-нарада проводилась з метою 

ознайомлення представників місцевих органів виконавчої влади із 

зобов’язаннями та можливостями виконання заключних зауважень 

відповідного Комітету ООН за результатами розгляду 8-ї періодичної 

доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок, що відбулася у березні 2017 року. Триденний 

захід мав на меті також навчити учасників навичкам внесення гендерного 

компоненту до програм соціального та економічного розвитку областей у 

сферах, охоплених заключними зауваженнями Комітету CEDAW, 

зокрема працевлаштування та кадрової політики, забезпечення 

соціального захисту населення, бюджетування. 



 

 на базі Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

пройшло навчання для працівників Березнегуватського, Баштанського, 

Воскресенського, Новобузького, Казанківського, Снігурівського бюро 

правової допомоги. Директор Олег Антонець привітав учасників та 

побажав плідної праці під час навчального дня. Навчання розпочала 

начальник відділу представництва Анастасия Васеньова та розповіла про 

правила складання та порядок подання позовної заяви до суду. 

Продовжила начання начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання первинної правової допомоги Юлія Болгак та 

розповіла про організацію та проведення правопросвітницьких заходів. 

Під час навчання співробітники бюро також прийняли участь у семінарі 

на тему: "Шляхи запобігання випадкам домашнього насильства та 

дискримінації прав людини", який провела головний спеціаліст Катерина 

Середенко. 

 



 

 

 

Заходи Другого МЦ, що були здійснені за пріоритетом: 

 директор Другого миколаївського місцевого центру взяв участь у 

відкритті інсталяції «ГРАНІ³» та проінформував присутніх про роботу 

системи БВПД. «ГРАНІ³» – тимчасова інсталяція, покликана привернути 

увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити громадськість до 

попередження й боротьби із сучасним рабством. За оцінками 

Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, 

понад 160 000 українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 

1991 року. Інсталяція «ГРАНІ³» надає важливу інформацію про явище 

торгівлі людьми, знайомить із реальними історіями постраждалих, 

порадами із безпечного працевлаштування та подорожей, а також із 

номерами гарячих ліній із протидії торгівлі людьми. 

 



 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

взяли участь у 3 семінарах для різних категорій населення, що проходили 

у Корабельному районному центрі зайнятості. Працівники Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак, Катерина 

Середенко, Олена Заболотня, Анастасия Васеньова проінформували 

учасників семінарів про: порядок отримання правової допомоги, катерогії 

осіб, які мають право отримати вторинну правову допомогу, співпрацю 

центрів правової допомоги з адвокатами в Україні, де можно отримати 

правову допомогу. Також громадян було проконсультовано з інших 

правових питань. 

 

 начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена Заболотня 

провела інформаційно-консультаційний захід «Ваші права, Ваші 

обов’язки» у Корабельному районному центрі зайнятості. Учасників 

заходу було проінформовано про порядок надання безоплатної правової 

допомоги. Олена Заболотня зазначила, що особи, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості та отримують допомогу по безробіттю в 

розмірі не більше 2 прожиткового мінімумів, можуть звернутись до 

центру для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Також 

під час заходу було обговорено новий вид врегулювання спорів або 

конфліктів – медіацію та її переваги досудового вирішення конфліктів. 

Після інформаційно-консультаційного заходу було проконсультовано 1 

особу щодо стягнення грошових коштів. 



 

 начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена Заболотня 

провела інформаційно-консультаційний захід щодо активної співпраці з 

роботодавцями, а також висвітлення правових аспектів оформлення 

працівників на підприємствах, установах, організаціях. Захід був 

проведений у Корабельному районному центрі зайнятості. У заході взяли 

участь 10 роботодавців району. Учасники дізналися про можливість 

отримання правової допомоги в цетрах надання БВПД, а також 

обговорили актуальні питання в трудовому законодавстві. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Середенко Катерина та Сніжана Качалова провели флеш-моб з 

інформування населення про надання безоплатної правової допомоги 

особам, що постраждали від торгівлі людьми, біля інсталяції «ГРАНІ³» у 



Миколаєві. Громадян було проінформовано про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги та розповсюджено інформаційні 

матеріали. 

 

 Миколаїв приєднався до Всеукраїнської акції "Загальне бажання 

мільйонів сердець побудує щасливу країну". Під час акції фахівці  

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД провели 

інформаційну кампанію серед учасників, інформуючи про можливість та 

способи отримання безоплатної правової допомоги. Цей масштабний 

захід, ініціатором якого стала 15-річна художниця з прифронтового міста 

Покровськ Донецької області Лілія Дорошенко, є заключним етапом 

всеукраїнської соціально-культурної акції "За мир і щастя в Україні", яка 

проводилась в 2016 році за підтримки Міністерства культури України. 



 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша виступила першою спікеркою проекту "Школа 

практичного права для пенсіонерів м. Миколаєва" та розповіла про 

порядок надання первинної та вторинної правової допомоги. 

 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

провели інформаційну кампанію про можливість та способи отримання 

безоплатної правової допомоги. Інформування відбулося під час 

завершального заходу проекту Eco_friendly  ГО "Центр розвитку туризму 

та збереження екології "Збережи світ". 



 

 начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена Заболотня взяла 

участь у роботі консультаційного центру з питань організації надання 

безоплатної правової допомоги при Миколаївській обласній державній 

адміністрації. Під час роботи консультаційного центру було проведено 

прийом громадян та надано правові консультації, а також роз'яснено 

порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

 

 пройшла друга зустріч у рамках "Школи практичного права для 

пенсіонерів", в якій взяла участь Гнатуша Наталія. Лектора розповіли 

присутнім про пенсійну реформу та перерахунок пенсії, що викликало 

багато обговорень, про захист своїх прав, про медичну реформу, 

розповіли про те яку правову допомогу можна отримати безкоштовно та 

де саме. 



 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко відвідала відділення Корабельного району 

Міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). Співробітникам територіального центру було 

роз'яснено право громадян на правову допомогу та порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Також було 

розповсюджено інформаційні буклети з різних правових питань. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та Катерина Середенко разом з параюристами провели 

заходи з інформування молоді щодо надання безоплатної правової 



допомоги. Проведені заходи були присвячені Міжнародному Дню 

Молоді. Під час заходів розповсюджено інформаційні матеріли: пам'ятки, 

буклети, тощо. 

 

 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

відвідали Снігурівське бюро правової допомоги. Під час візиту проведено 

робочу зустріч з заступником директора Снігурівського районного 

центру зайнятості Юхненко Юлією щодо взаємодії у сфері надання 

правової допомоги, на вулицях міста Снігурівка проведено 

інформаційний флешмоб, працівникам бюро правової допомоги надано 

методичну допомогу. 



 

 В Центрі поштового зв’язку та Снігурівському районному центрі 

зайнятості розміщено інформаційні матеріали з питань надання БПД, 

прийняття спадщини, поновлення на роботі, позбавлення батьківських 

прав, безоплатної передачі земельних ділянок тощо. 

 

 начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена Заболотня 

відвідала семінар для людей похолого віку у відділенні Інгульського 

району Міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). Присутнім було роз'яснено порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги, а також розповсюджено 

інформаційні буклети. Учасники семінару активно задавали правові 

питання щодо отримання субсидій, укладання договорів довічного 



утримання та купівлі-продажу. Після заходу до співробітника центру 

звернулось 6 осіб за індивідуальними консультаціями. 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша провела семінар в Корабельному районному 

центрі зайнятості. Учасників заходу було проінформовано про порядок 

надання безоплатної правової допомоги, хто її може отримати та де 

знаходяться центри з надання БПД. Також серед присутніх 

розповсюджено інформаціно-правопросвітницькі буклети. Після заходу 

до співробітника Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД звернулось 2 особи за індивідуальними консультаціями. 

 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко провела семінар у Корабельний районний 

центр зайнятості. Під час заходу учасників було проінформовано про 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

хто має право на отримання правової допомоги безкоштовно; де можна 



отримати правову допомогу. Також серед присутніх розповсюджено 

інформаціно-правопросвітницькі буклети. 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша провела семінар у Корабельному районному 

центрі зайнятості. Учасників заходу було проінформовано про порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а 

також хто може її отримати. Серед присутніх розповсюджено 

інформаційні буклети щодо різноманітних правових питань. Після 

інформаційного заходу бажаючі мали можливість отримати 

індивідуальну консультацію від співробітника центру. 

 



 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олена Заболотня та Катерина Середенко провели інформаційно 

правопросвітницький захід під час святкування 26-ої річниці 

Незалежності України у Палаці культури "Корабельний". Присутніх на 

заході було проінформовано про порядок отримання первинної та 

вторинної правової допомоги та розповсюджено інформаційні матеріали 

про систему БПД. 

 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко провела семінар у Корабельному районному 

центрі зайнятості. Під час заходу учасників було проінформовано про: 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

хто має право отримати правову допомогу, де можна отримати 

кваліфіковані правові консультації. Також, на передодні відзначення Дня 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини, присутнім 

було роз'яснено основні права та свободи громадян. Після заходу 

учасники мали можливість отримати правову консультацію у 

співробітника центру. 



 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центр з надання 

БВПД Сніжана Качалова провела семінар для безробітніх осіб у 

Корабельному районному центрі зайнятості. Учасники заходу були 

проінформовані про право на отримання безоплатної правової допомоги. 

Також присутнім було презентовано роботу системи БПД. Бажаючі мали 

змогу отримату правову консультацію у працівника центру. 

 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко провела інформаційний семінар у 

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. Також серед учасників семінару було 

розповсюджено інформаційні матеріали з різноманітніх правових питань. 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша провела семінар у Корабельному районному 

центрі зайнятості. Під час інформаційно-правопросвітницького заходу 

присутніх було проінформовано про можливість отримання правової 

допомоги безкоштовно та презентовано роботу центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Учасники заходу мали 

можливість отримати консультацію у співробітника центру та отримали 

інформаційні буклети з різноманітних правових питань. 

 



 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та Катерина Середенко відвідали Воскресенське бюро 

правової допомоги. Співробітниками центру спільно з працівником бюро 

Микола Богатий було здійснено інформування населення с. Воскресенськ 

та поширено інформаційні буклети на теми: "Безоплатна передача 

земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 

власності", "Встановлення родинних відносин", "Порядок отримання 

правової допомоги" та інші. 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша провела семінар у Корабельному районному 

центрі зайнятості. Присутнім на інформаційному заході було роз'яснено 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

презентовано роботу місцевих центрів та бюро правової допомоги. Також 

розповсюджено буклети на такі теми: "Поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника", "Порядок розірвання шлюбу", "Зняття з 

реєстрації місця проживання", "Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів", та інші. 



 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко здійснила дистанційний прийом громадян у 

Корабельний районний центр зайнятості. Під час заходу присутніх 

проінформовано про послуги, які надаються центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та розповсюджено 

інформаційні буклети на правову тематику. Були проведені первинні 

правові консультації та надані кваліфіковані відповіді на запитання осіб, 

які звернулись за допомогою. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Юлія Болгак та Катерина Середенко завітали до ЗОШ №20 І-ІІІ ступеня 

м. Миколаєва. Працівники центру привітали учнів з початком нового 

навчального року, подарували інформаційний плакат "Твої права. На базі 

Конвенції з прав дитини" та правові буклети на тему захисту прав 



дитини. Також учні дізналися про основні права та обов'язки, які 

належать дитині, в ігровій формі. 

 

 головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко провела інформаційний семінар у 

Корабельному 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. Також серед учасників семінару було 

розповсюджено інформаційні матеріали з різноманітніх правових питань. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Юлія Болгак та Катерина Середенко провели інформаційний семінар для 



осіб, що знаходяться на обліку у Корабельному районному центрі 

зайнятості. Присутніх на заході було проінформовано про моживість 

отримання правової допомоги безкоштовно в центрах з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Також роз'яснено порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги. Серед учасників 

заходу розповсюджено інформаційні буклети з різноманітних правових 

питань. Бажаючі мали можливість задати питання до співробітників 

Центру. 

 

 7 вересня, в Центральній районній бібліотеці смт Казанка відбувся 

Воркшоп по земельним питанням. Під час заходу обговорювались 

найбільш поширені правові проблеми, які виникають у сільських 

мешканців в сфері земельних правовідносин. У заході взяли участь 

голова Казанківської райдержадміністрації - Ольга Жорова та голова 

Казанківської районної ради - Василь Коніщук, які зазначили, що тема 

обговорення є актуальною для Казанківського району. Заступник 

директора Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша презентувала Покрокову інструкцію щодо укладання 

договорів оренди земельних ділянок, що була розроблена спільно з 

фахівцями Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській 

області з метою підвищення правової обізнаності громадян та уникнення 

порушення прав власників земельних ділянок. Начальник Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман 

Возняк роз'яснив особливості державної реєстрації права оренди 

земельної ділянки та проінформував про перші результати роботи 

антирейдерського штабу на Миколаївщині. Завідувач Другої 

миколаївської державної нотаріальної контори Ирина Токиой відповідала 

на питання учасників заходу щодо правового регулювання правочинів з 



земельними ділянками. Заступник начальника Головного управління 

Держгеокадастру Миколаївської області Ірина Прошина пояснила 

учасникам Воркшопу процедуру державної реєстрації земельної ділянки 

та внесення відомостей про неї до Державного земельного кадастру. 

Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець закликав мешканців Казанківського району звертатися за 

безоплатною правовою допомогою до Казанківського бюро правової 

допомоги та Другого миколаївського центру. Також Олег Антонець 

вручив подяку автору програми "Я маю право" Наталья Ечкалова за 

активну допомогу в інформуванні громадян про їх права та 

#параюрист'ам за участь в правопросвітницьких заходах. 

 

 

 начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена Заболотня 

провела інформаційний семінар для осіб, що знаходяться на обліку в 

Корабельного районного центру 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. Також серед учасників семінару було 

розповсюджено інформаційні матеріали з різноманітніх правових питань. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській 

області провели правопросвітницький захід під час Фестивалю 

"АвтоЛеді-2017". Серед мешканців Миколаєва розповсюджено 

інформаційні матеріали про безоплатну правову допомогу, проект "Я маю 

право" та про інші найбільш поширені юридичні питання. Громадян 

також було проінформовано про порядок надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги та де її можно отримати. Директор 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД вручив подяку 

за активну участь в правопросвітницьких заходах студенту Коледж 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 

та параюристу Артему Кривцову. 



 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

спільно з працівниками Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області провели інформування громадян на святковому 

концерті до Дня міста у Корабельному районі. Серед відвідувачів заходу 

було розповсюджено інформаційні буклети про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги, захист прав власників земельних ділянок, 

порядок спадкування та інші правові питання. Мешканці району мали 

можливість задати юридичні питання співробітникам Центру та отримати 

відповіді. 

 

 заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша провела 2 інформаційних семінари для осіб, що 

знаходяться на обліку у Корабельному районному центрі зайнятості. 

Присутніх на заході було проінформовано про моживість отримання 

правової допомоги в центрах з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Також роз'яснено порядок отримання первинної та вторинної 



правової допомоги. Серед учасників заходу розповсюджено інформаційні 

буклети з різноманітних правових питань. Бажаючі мали можливість 

задати питання. 

 

 группа компаний Техноторг та Європейська аграрна компанія стали 

організаторами традиційного на Миколаївщині свята - День поля 2017. 

Фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Александр Юсупов та Сніжана Качалова теж долучились до свята та 

поінформували громадян про можливість та порядок отримання 

безоплатної правової допомоги, розповсюдили інформаційні буклети по 

різним правовим питанням, серед яких і земельні. 

 

 фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД не 

втратили можливості поінформувати мешканців та гостей Миколаєва про 

систему безоплатної правової допомоги під час святкування Дня міста. 

Спільно з фахівцями Головного територіального управління юстиції у 



Миколаївській області провели флешмоб на центральній площі міста в 

рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». Серед громадян було розповсюджено інформаційні буклети та 

методичні рекомендації на різні правові питання. 

 

 в рамках професійної програми підвищення кваліфікації державних 

службовців в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

заступником директора Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталією Гнатушею проведено інтерактивну лекцію 

«Система безоплатної правової допомоги в Україні. Регіональний 

аспект». Слухачами лекції були державні службовці структурних 

підрозділів та апарату облдержадміністрації, райдержадміністрацій. 

 



 колектив Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД теж 

долучився до доброї справи і разом зібрали речі та іграшки, які передали 

до "Доброї шафи". Разом з тим залишили там інформаційні листівки про 

можливість та порядок отримання безоплатної правової допомоги, а 

також буклети загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!». 

 

 Напередодні святкуваня Дня людей похилого віку, начальник відділу 

правової інформації та консультацій Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Олена Заболотня провела лекцію в Міському 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) в відділенні Інгульського району. Присутніх було 

проінформовано про порядок отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. Також було надано відповіді на інші 

правові питання, які хвилювали слухачів та розповсюджено інформаційні 

буклети на правову тематику. 

 



 29 вересня відбулося публічне звітування Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД. На звітуванні були присутні 

начальник Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Роман Возняк, співробітники місцевого центру, 

представники ЗМІ та громадськості. Директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Антонец привітав присутніх на 

традиційному звітуванні центру перед громадою та закликав у разі 

потреби звертатись за юридичними консультаціями до Другого місцевого 

центру. Роман Возняк наголосив, що система безоплатної правової 

допомоги є реальною можливістю громадян отримати правову допомогу 

якісно та безкоштовно. Начальник відділу правової інформації та 

консультацій Олена Заболотня презентувала роботу відділу та вказала 

кількість звернень громадян до центру та бюро правової допомоги за ІІІ 

квартал, кількість наданих роз’яснень та консультацій. Начальник відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами Олексій Костенко надав інформацію про кількість виданих 

наказів про надання вторинної правової допомоги Місцевим Центром. 

Начальник відділу представництва Анастасия Васенёва презентувала 

роботу свого відділу та розповіла про успішні судові справи, в яких вона 

виступила як представник клієнта системи безоплатної вторинної 

правової допомоги. Також, начальник відділу правопросвітництва Юлія 

Болгак презентувала роботу відділу, а також розповіла про заходи, які 

були здійснені в рамках роботи в третьому кварталі, в тому числі в 

рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 

Заходи Баштанського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 працівниками відділу «Баштанське бюро правової допомоги» 

підготовлено та розповсюджено серед населення буклети на тему: 



«Подорож без візи із України в ЄС: документи та правила для приємних 

подорожей». 

 заступником начальника відділу проведено виїзний прийом в с. 

Старогорожене, під час якого проведено прийом громадян та 

розповсюджено серед населення інформацію про надання безоплатної 

правової допомоги. 

 заступником начальника Баштанського БПД здійснено виїзний прийом на 

базі Єрмолівської та Привільнянської сільських рад, під час якого 

проведено прийом громадян та розповсюджено серед населення 

інформацію про надання безоплатної правової допомоги. 

 працівниками Баштанського бюро правової допомоги підготовлено 

статтю інформаційного характеру «Про зміни в законодавстві в частині 

стягнення аліментів», яку буде висвітлено в черговому випуску районної 

газети «Голос Баштанщини». 

 в черговому випуску районної газети «Голос Баштанщини» опубліковано 

статтю щодо змін у законодавсті в частині стягнення аліментів. 

 у зв’язку з відзначенням Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 

головним спеціалістом Баштанського бюро правової допомоги взято 

участь у інформаційно-просвітницькому заході з протидії торгівлі 

людьми, організаторами якого були управління соціального захисту 

населення Баштанської РДА та центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. В рамках даного заходу було проведено вуличне інформування 

населення з питань профілактики протидії торгівлі людьми та роздано 

інформаційні буклети про роботу бюро правової допомоги. Також, в 

Баштанській районній центральній бібліотеці спільно з партнерами-

організаторами оформлено виставку з даної тематики. 

 2 серпня з сільським головою Єрмолівської сільської ради Балдич Г.П. 

проведено робочу зустріч на якій обговорено шляхи забезпечення 

селянам доступу до правової допомоги, а саме: поширення 

правопросвітницької літератури (буклети, брошури, інформаційні 

листівки тощо); підготовка і розсилка через електронну адресу правових 

роз’яснювальних публікацій з актуальних питань, що розміщувалися в 

ЗМІ; здійснення виїзних прийомів громадян на базі приміщення сільської 

ради; консультування по телефону, через пошту та електронну пошту; 

надання консультацій за допомогою Інтернету. 

 співробітники відділу "Баштанське бюро правової допомоги" розмістили 

оголошення про проведення конкурсу на сайті Баштанської 

райдержадміністрації та Баштанської районної ради. Посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3297  

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3297


 до Міжнародного дня молоді спеціалістом бюро спільно з працівниками 

Баштанського районного відділу з питань пробації Південного МУ з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

Юстиції серед молодих осіб, засуджених до покарань, без позбавлення 

волі проведено навчання на тему: «Як захистити свої #права» за 

Програмою профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської 

молоді «Будуємо майбутнє разом»; 

 проведено робочу зустріч з працівниками Баштанської державної 

нотаріальної контори Миколаївської області. В ході зустрічі було 

досягнуто домовленостей щодо співпраці з інформування соціально 

незахищених верств населення про їх можливість отримання безоплатної 

правової допомоги. Здійснено обмін інформаційними матеріалами щодо 

роботи бюро та нотаріальної контори, послуг та контактної інформації 

сторін. 

 працівниками відділу «Баштанське бюро правової допомоги» спільно з 

начальником та заступником начальника Баштанського РВ ДВС 

Миколаївського ГТУЮ проведено прийом громадян та надано 

роз’яснення щодо внесених змін у законодавстві в частині стягнення 

аліментів. 

 працівниками бюро правової допомоги проведено робочу зустріч з 

працівниками Баштанської державної нотаріальної контори, під час якої 

було обговорено можливості майбутньої співпраці та поширено 

інформаційні матеріали щодо отримання доступу до безоплатної 

вторинної та первинної правової допомоги. 

 з нагоди відзначення 26-ї річниці Незалежності України, працівниками 

відділу «Баштанське бюро правової допомоги» розповсюджено 

інформаційні матеріали (буклети, брошури, тощо) щодо порядку 

отримання до ступу до безоплатної правової допомоги розповсюджено 

серед населення міста Баштанки. 

 представником бюро проведено робочу зустріч з працівниками 

Баштанської міської асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків «Єдина сім’я» під час якої було обговорено можливості 

майбутньої співпраці та поширено інформаційні матеріали щодо 

отримання доступу до безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. 

 проведено робочі зустрічі з начальником архівного відділу Баштанської 

райдержадміністрації та працівниками Баштанського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області. Обговорено механізми 

співпраці стосовно реалізації права громадян на безоплатну правову 



допомогу. На інформаційних стендах архівного відділу та відділу ДРАЦС 

розміщено інформаційні буклети «Бюро правової допомоги – Ваш 

юридичний порадник» та контактні дані Бюро. 

 головним спеціалістом бюро проведено інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед працівників Баштанської музичної школи стосовно 

функціонування системи безоплатної правової допомоги. Серед дітей 

навчального закладу розповсюджено інформаційні буклети: «Твої права – 

твій захист. Правові орієнтири кожної дитини», «Бюро правової допомоги 

– Ваш юридичний порадник» та контактні дані Бюро. 

 також працівники Бюро прийняли участь у святковому заході, 

присвяченому 15-річному ювілею Баштанської гімназії. Серед 

запрошених розповсюджено інформаційні матеріали на правову 

тематику. 

 

 

Заходи Березнегуватського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 працівник Березнегуватського бюро правової допомоги Терлецький Юрій 

розповсюджував листівки і надавав інформацію про діяльність бюро 

правової допомоги під час отримання громадянами довідок про склад 

сім’ї в Березнегуватській селищній раді. 

 працівником Березнегуватського бюро правової допомоги Терлецьким 

Юрієм проведене інформування відвідувачів Березнегуватської 

центральної районної лікарні про початок роботи та види діяльності 

Березнегуватського бюро правової допомоги. 



 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 звернулись 3 клієнта з питань: 

реєстрації місця проживання, порядку надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, усунення перешкод в користуванні земельною 

ділянкою. Також всім присутнім надана інформація про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та інформаційні буклети. 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько розповсюджував листівки і надавав інформацію про 

діяльність бюро правової допомоги в місцях відвідування громадян в 

органах виконавчої влади, місцевого самоврядування. 

 працівниками Баштанського бюро правової допомоги на сайті 

Баштанської райдержадміністрації, Баштанської районної ради в рубриці 

«Нормативно-правові акти» розміщено Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу» зі змінами. Посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615724/  

 В рубриці «Роз’яснення законодавства» розміщено 12 інформаційних 

буклетів з соціально-правових питань, таких як: 

- Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду; 

- Твої права – твій захист: правові орієнтири для кожної дитини; 

- Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів; 

- Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини; 

- та інші питання. 

Посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615757/  

 також в рубриці «Новини законодавства» розміщено інформацію щодо 

законодавчих змін в частині стягнення аліментів. Посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615794/1491218

428/1500551931/  

 заступником начальника бюро правової допомоги Василем Басько та 

головним спеціалістом бюро Терлецьким Юрієм серед органів та установ 

району розповсюджується інформація стосовно проведення конкурсу на 

навчання для громадських радників. 

 відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі територіального центру соціального обслуговування 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615724/
http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615757/
http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615794/1491218428/1500551931/
http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/1483615794/1491218428/1500551931/


(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 з 

питаннями: догляду за особою похилого віку, щодо правовстановлюючих 

документів на житловий будинок, щодо встановлення побачень з 

донькою. Також всім присутнім надана інформація про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та інформаційні буклети/ 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько В.М. здійснив виїзний прийом громадян у Любомирівській 

сільській раді Березнегуватського району, під час якого прочитана лекція 

на тему «Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги», 

розповсюджені інформаційні буклети та здійснений прийом 4 громадян з 

питань: порядок стягнення аліментів на 1 дитину, порядок поновлення 

пропущеного строку для прийняття спадщини, реєстрація права власності 

на житловий будинок, безоплатна передача земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 співробітники Березнегуватського бюро правової допомоги розмістили 

детальну інформацію про конкурс громадських радників на сайті 

Березнегуватської районної рада та районної державної адміністрації. 

Посилання: http://berezneguvate.mk.gov.ua/ua/news/?id=38403  

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько провів робочу зустріч з директором Березнегуватської 

центральної районної бібліотеки Лянною О.В., під час якої роз’яснено 

види діяльності бюро правової допомоги, досягнуто домовленості про 

участь бюро правової допомоги у заходах, які проводитимуться 

Березнегуватською центральною районною бібліотекою та за 

результатами зустрічі укладено Меморандум про взаємне 

співробітництво у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги. 

 на веб-сторінці відділу «Березнегуватське бюро правової допомоги» 

сайту Березнегуватської районної ради та районної державної 

адміністрації розміщені 2 статті на теми: «Методичні роз’яснення 

Правовий порядок отримання земельної ділянки у приватне право 

власності», «Оренда земельної ділянки (покрокова інструкція)». 

Посилання: http://berezneguvate.mk.gov.ua/ua/VBBPD/  

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько провів флеш-моб з нагоди відзначення Міжнародного дня 

молоді та розповсюдив буклети на тему «Бюро правової допомоги: ваш 

http://berezneguvate.mk.gov.ua/ua/news/?id=38403
http://berezneguvate.mk.gov.ua/ua/VBBPD/


юридичний провідник» серед мешканців смт.Березнегувате, 

Березнегуватського району. 

 відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Березнегуватського районного центру зайнятості, під 

час якого Василь Басько надав правові консультації відвідувачам центру. 

За наданням первинної правової допомоги звернулись 3 клієнта з питань: 

реєстрації права власності на житловий будинок, державної допомоги 

сім’ям з дітьми, укладання договору купівлі-продажу житлового будинку. 

Також всім присутнім надана інформація про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги та інформаційні буклети. 

 в приміщенні Березнегуватської районної ради, в папки з поштовою 

кореспонденцією сільських рад району Василь Басько розмістив 

матеріали на теми: «Методичні роз’яснення Правовий порядок отримання 

земельної ділянки у приватне право власності», «Оренда земельної 

ділянки (покрокова інструкція)», задля їх розміщення в місцях 

відвідування громадян, в 14-ти сільських радах району. 

 в Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 17.08.2017 року 

за № 65-66 опублікований Графік виїзного прийому громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі, підготовлений та наданий на 

публікацію заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Басько Василем. 

 співробітники відділу "Березнегуватське бюро правової допомоги" 

розмістили графік роботи «мобільних бригад» по земельним питанням на 

сайті Березнегуватської райдержадміністрації та районної ради. 

Ознайомитись з графіком можно за посиланням: 

http://berezneguvate.mk.gov.ua/ua/VBBPD/  

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько провів флеш-моб з нагоди відзначення Дня незалежності 

України та розповсюдив буклети на тему «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник» серед мешканців смт. Березнегувате, 

Березнегуватського району. 

 співробітник Березнегуватського бюро правової допомоги Василь Басько 

взяв участь у виїзному прийомі громадян з питань антирейдерського 

захоплення землі, здійсненому Головним територіальним управлінням 

юстиції у Миколаївській області, Регіональним центром з надання БВПД 

та Другим миколаївським місцевим центром з надання БВПД. Під час 

виїзного прийому громадян звернулось 2 особи з питань повернення 

боргу та виділення землі під пасовище. 

http://berezneguvate.mk.gov.ua/ua/VBBPD/


 взято участь в урочистих заходах з нагоди 26-ї річниці Незалежності 

України, організованих Березнегуватською райдержадміністрацією та 

Березнегуватською районною радою. 

 заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько розповсюджується інформація із земельних питань, щодо 

надання безоплатної правової допомоги в органах виконавчої влади, 

місцевого самоврядування. 

 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 

прочитана лекція на тему «Оренда земельної ділянки» та всім присутнім 

надана інформація про порядок отримання безоплатної правової 

допомоги, інформаційні буклети. 

 розміщений графік мобільних груп виїзного прийому громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі в органах виконавчої влади, 

місцевого самоврядування. 

 в Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 31.08.2017 року 

за № 69-70 опублікована стаття про виїзний прийом громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі, в якому приймали участь директор 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олег 

Антонець, начальник Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Роман Возняк та співробітники 

Березнегуватського бюро правової допомоги. 

 4 вересня в приміщенні Березнегуватської районної ради, в папки з 

поштовою кореспонденцією сільських рад району співробітником #бюро 

Василь Басько розміщені матеріали на теми: «Методичні роз’яснення 

«Правовий порядок отримання земельної ділянки у приватне право 

власності», «Оренда земельної ділянки (покрокова інструкція)», задля їх 

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

району. 

 також заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько проведена робоча зустріч з Мурахівським 

сільським головою Бойко С.С., під час якої роз’яснено про види 

діяльності бюро правової допомоги та за результатами зустрічі досягнуто 

домовленості про розповсюдження працівниками Мурахівської сільської 

ради серед мешканців сільської ради буклетів на правові теми. 



 співробітник бюро Василь Басько провів для безробітних, які 

перебувають на обліку в Березнегуватському районному центрі 

зайнятості, семінар на тему «Зміни до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу» та всім присутнім надав буклети 

на різну правову тематику. 

 представник бюро правової допомоги взяв участь у виїзному прийомі 

громадян з питань антирейдерського захоплення землі до Калузької 

сільської ради, здійсненому Директором Олегом Антонцем, начальником 

Березнегуватського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області 

Тисовським А.В. та приватним нотаріусом Бондар Н.В. 

 в Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 07.09.2017 року 

за № 71-72 опублікована стаття «Збільшено мінімальний розмір 

аліментів», підготовлена та надана на публікацію заступником 

начальника Березнегуватського бюро правової допомоги Василь Басько. 

 для відвідувачів бюро правової допомоги прочитана лекція на тему 

«Оренда земельної ділянки. Покрокова інструкція». 

  проведено флешмоб з розповсюдження буклетів на тему «Безоплатна 

правова допомога» серед мешканців смт. Березнегувате, на території 

Березнегуватського автовокзалу. 

 розповсюджувались буклети на тему «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник» та з інших правових питань в органах виконавчої 

влади, місцевого самоврядування. 

 в Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» № 73-74 від 

14.09.2017 року опублікована стаття на тему «Суб’єкти надання 

безоплатної правової допомоги», підготовлена та надана на публікацію 

заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем. 

 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 звернулись 3 клієнта. Також 

всім присутнім прочитана лекція про порядок отримання безоплатної 

правової допомоги та роздані інформаційні буклети. 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько провів для працівників Березнегуватської центральної 



районної бібліотеки семінар на тему «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник». 

 26 вересня Березнегуватським бюро правової допомоги на базі 

центральної районної бібліотеки, здійснене публічне звітування про 

роботу бюро правової допомоги за ІІІ квартал 2017 року перед 

представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій, бібліотечної системи та перед мешканцями 

селища Березнегувате. Перед початком звітування заступник начальника 

Березнегуватського бюро правової допомоги Василь Басько ознайомив 

присутніх з історією заснування бюро правової допомоги, прочитав 

лекцію на тему «Поняття та види безоплатної правової допомоги» та 

розповсюдив інформаційні буклети на різну правову тематику. 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько провів флеш-моб з розповсюдження буклетів на тему 

«Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» серед мешканців 

смт. Березнегувате. 

 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 надана інформація про порядок отримання безоплатної 

правової допомоги, інформаційні буклети. 

 заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем проведена робоча зустріч з Мурахівським сільським 

головою Бойко С.С., під час якої роз’яснено про види діяльності бюро 

правової допомоги та за результатами зустрічі досягнуто домовленості 

про розповсюдження працівниками Мурахівської сільської ради серед 

мешканців сільської ради буклетів на різну правову тематику. 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василь провів для безробітних, які перебувають на обліку в 

Березнегуватському районному центрі зайнятості, семінар на тему 

«Надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно «Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» та всім присутнім надані 

буклети на різну правову тематику. 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько взяв участь у засіданні сесії Березнегуватської районної 

ради. Також було проведено флеш-моб з розповсюдження буклетів на 



тему «Безоплатна правова допомога» серед мешканців смт.Березнегувате, 

на території Березнегуватського автовокзалу. 

 

 

Заходи Воскресенського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 опублікована стаття Воскресенського бюро правової допомоги в газеті 

"Вісник Жовтневщини", в якій надана інформація про порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги. 

 працівниками бюро правової допомоги було здійснено прийом громадян 

в сільській бібліотеці с. Лимани. Було надано правову допомогу та 

додатково розповсюджено інформаційні буклети. Громадян було 

проінформовано про порядок отримання первинної та вторинної правової 

допомоги. 

 Робітник бюро правової допомоги Микола Богатий провів робочу зустріч 

з співробітниками відділу надання пільг Упраління соціального захисту 

населення Вітовського району. Під час зустрічі було обговорено 

можливості майбутньої співпраці та надано буклети на правову тематику. 

 Проведено зустріч з головою громадської організаці "Місцевого осередку 

інвалідів Вітовського району". Під час робочої зустрічі було сплановано 

спільну мабутню роботу та визначено основні проблемні питання, які 

виникають у осіб з інвалідністю. 

 співробітник Воскресенського бюро правової допомоги Микола Богатий 

відвідав урочистості з нагоди святкування Дня Прапора України у 

Вітовській районній адміністрації. Під час заходу серед присутніх було 



розповсюджено інформаційні матеріали щодо надання безоплатної 

правової допомоги. 

 співробітником бюро правової допомоги було проведено робочу зустріч з 

працівниками Управління захисту прав споживачів Головного управління 

держпродспоживслужби в Миколаївській області. Під час зустрічі 

обговорено можливості майбутньої співпраці та поширено інформаційні 

матеріали щодо БПД. 

 співробітником Воскресенського бюро правової допомоги Миколою 

Богатим відвідано Вітовський районний центр зайнятості. Було досягнуто 

домовленості з начальником Центру про спільне проведення семінарів та 

додатково розміщено інформацію про діяльність бюро та Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД. 

 відбулися збори мешканців с. Миколаївське, де було обговорено питання 

незаконного, на думку селян, привласнення землі сторонніми особами. 

Було прийнято рішення звернутися до відповідних установ зі 

зверненнями та відповідними заявами. Працівник бюро виступив спільно 

зі сільським головою, озвучив своє бачення та запропонував шляхи 

вирішення данного питання. Також запропоновано співпрацю бюро з 

ініціативною групою (яку було створено на зібранні). До відома 

мешканців села доведено інформацію про діяльність центру та бюро, 

розповсюджено інформаційні буклети та розміщено детальну інформацію 

на стендах сільської ради. 

 фахівець Воскресенського бюро правової допомоги Микола Богатий 

провів інформаційний семінар для осіб, що знаходяться на обліку у 

Вітовський районний центр зайнятості. Присутніх на заході було 

проінформовано про моживість отримання правової допомоги безоплатно 

в центрах та бюро з надання безоплатної правової допомоги. Також 

роз'яснено порядок отримання первинної та вторинної правової 

допомоги. Серед учасників заходу розповсюджено інформаційні буклети 

з різноманітних правових питань. Бажаючі мали можливість задати 

питання до фахівця бюро. 

 представник бюро правової допомоги Микола Богатий провів 

інформаційну лекцію на тему прав та обовязків дитини серед учнів 

старших класів Новомиколаївської загальноосвітньої школи. Також було 

розповсюджено матеріали серед школярів та викладацького складу 

школи. Присутні за правопросвітницькому заході мали можливість 

отримати консультації з нагальних питань у співробітника бюро правової 

допомоги. 

 протягом тижня співробітником бюро правової допомоги надавалась 

адресна допомога, особам похилого віку.Надано юридину допомогу 



громадянам у спілкуванні з державними контролюючими органами та 

представниками суб'єктів господарювання. Під час зустрічі були присутні 

сільський голова та представники громади. За результатами роботи було 

досягнуто певних домовленостей, в разі виконання яких сторонами, 

результати мають влаштувати всі сторони конфлікту. 

 співробітником Воскресенського бюро правової допомоги Микола 

Багатий проведена робоча зустріч з сільським головою Писарєвим Д.В, на 

якій було обговорено значущі питання для громади, вирішено питання 

про допомогу у написанні процесуального документу та сплановано 

майбутню співпрацю з метою підвищення правової обізнаності громадян. 

 проведено чергову зустріч в управлінні соціального захисту населення 

Вітовської районної адміністрації; 

 проведено робочу зустріч з фахіцями Пересадівського центру соціального 

захисту населення; 

 розповсюджено інформаційні буклети в с. Михайло-Ларино; 

 проведено коротку лекцію серед учнів старших класів Калинівської 

середньої школи; 

 проведено робочу зустріч з в.о. старости с. Пересадівка Бєгліца Ірина 

Федорівна та досягнуто домовленостей про поглиблення співпраці 

стосовно підвищення правової обізнанності мешканців с. Пересадівка. 

Заплановано спільні заходи, розроблення коротких лекцій на значущі для 

місцевої громади питання; 

 

 



Заходи Казанківського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Інна 

Ликова провела вуличне інформування населення смт Казанка щодо 

роботи бюро. 

 головний спеціаліст розмістила інформаційні матеріали бюро в 

приміщенні Казанківської державної нотаріальної контори. Також в 

конторі розміщено примірники «Соціальної газети» щодо запобіганню та 

протидії шахрайству. 

 головним спеціалістом відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч із начальником служби у справах дітей 

Казанківської РДА , стосовно організації співпраці з бюро. 

 головним спеціалістом відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

проведено спільно з в. о. начальника Казанківського ВДВС ГТУЮ 

Гацелюк Вітою Вікторівною, особистий прийом громадян під час якого 

було надано 5 консультації з різних галузей права. 

 головним спеціалістом, в управлінні соціального захисту населення 

Казанківської РДА було розповсюдженно правові буклети та надано 

допомогу громадянам у написанні різних заяв. 

 співробітниками бюро правової допомоги серед органів та установ 

району розповсюджено інформацію стосовно проведення конкурсу на 

навчання для громадських радників. 

 в газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації 

«Голос Казанківщини» ( №59 (10107) від 27.07.2017 р.) розміщено статтю 

на тему: «Роз'яснення змін законодавства стосовно стягнення аліментів на 

утримання дитини» 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець разом з начальником відділу «Южноукраїнське бюро 

правової допомоги» Анною Соколенко дали роз’яснення по темі «Договір 

довічного утримання» в прямому ефірі радіо "#Миколаїв 92 FM". 

 також, 2 серпня в програмі «Це вас хвилює» на телеканалі «Миколаїв» 

начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець та начальник відділу «Южноукраїнське бюро правової 

допомоги» Анна Соколенко дали роз'яснення по темі "Договір довічного 

утримання". 

 на офіційному сайті Казанківської районної державної адміністрації 

Миколаївської області розміщено оголошення стосовно проведення 



конкурсу на навчання для громадських радників. Посилання: 

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

 в газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації 

«Голос Казанківщини» ( №63 (10111) від 10.08.2017 р.) розміщено 

оголошення «Конкурс на навчання для громадських радників»; 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець до Міжнародного дня молоді провів робочу зустріч із 

представниками Казанківського районного відділу з питань пробації 

стосовно організації спільної роботи з неповнолітніми, які знаходяться на 

обліку відділу з питань пробації. Було обговорено питання стосовно 

запобігання та протидії торгівлі людьми, залучення молоді до участі у 

конкурсі на навчання для громадських радників. За результатами зустрічі 

досягнуто домовленості про організацію спільних соціально-виховних 

заходів, спрямованих на правопросвітницьку роботу серед молоді району. 

 працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» провели 

присвячений Дню Державного прапора України та Дню незалежності 

України інформаційний флеш-моб бюро серед мешканців району з 

розповсюдженням тематичних буклетів бюро та інформаційних 

матеріалів по земельним питанням «Земля – основне національне 

багатство» 

 працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» прийняли 

участь у святкових урочистостях, присвячених Дню Державного прапора 

України та Дню незалежності України. 

 працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» провели 

інформаційний флеш-моб бюро серед мешканців смт Казанка; 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів інформаційний семінар бюро у Казанківському 

районному центрі зайнятості, розповсюдження буклетів та листівок бюро; 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець спільно з в.о. начальника відділу ДВС у Казанківському 

районі Головіним О.Ю. провели прийом громадян у Казанківськомі 

відділі ДВС ГТУЮ у Миколаївській області; 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

здійснила виїзди з мультидистанційною групою соціального 

обслуговування населення на територію с. Новоданилівка, с. Дмитрівка 

та с. Дмитро-Білівка Казанківського району, під час яких провела прийом 

громадян на території зазначених сільських рад, розповсюдила буклети 

бюро, брошури по земельним питанням та провела інформування 

стосовно майбутньої організації прийому громадян з питань 

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


антирейдерського захоплення землі та врожаю, проведеного в рамках 

роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги з 

питань земельного законодавства у смт Казанка. 

 у черговому випуску газети Казанківської районної ради і районної 

державної адміністрації Миколаївської області «Голос Казанківщини» 

(№73 (10121) від 14.09.2017 року) вийшла друком стаття щодо 

проведеного 7 вересня 2017 року Воркшопу по земельним питанням у смт 

Казанка. 

 працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» провели 

інформаційний флеш-моб серед мешканців смт Казанка. Також, 

начальник відділу Євген Мороховець разом з начальником 

Казанківського районного відділу з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України І.О. Челнаковою провели 

спільний прийом громадян у приміщенні бюро. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець взяв участь у роботі виїзного прийому жителів у смт. 

Казанка з питань антирейдерського захоплення землі та врожаю, 

проведеного в рамках роботи мобільних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги з питань земельного законодавства. 

 начальник відділу Євген Мороховець спільно з колегами з 

Дніпропетровської та Херсонської областей взяв участь у Тренінгу Ради 

Європи з питань кримінального процесу з презентацією посібника в м. 

Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

 28 вересня працівники відділу «Казанківське бюро правової допомоги» у 

приміщенні бюро за участі партнерів провели публічне звітування з 

нагоди підсумків роботи у ІІІ кварталі 2017 року. Розпочав захід з 

вітальним словом начальник відділу Євген Мороховець, який всім 

присутнім оголосив подяку за допомогу в організації 

правопросвітницьких заходів, активну співпрацю, сприяння у наданні 

безоплатної правової допомоги та вагомий внесок у розбудову правової 

держави. Головний спеціаліст відділу Інна Ликова розповіла про 

статистику звернень до Бюро та про те, які заходи проводяться 

працівниками Бюро на території району. Зазначивши основні досягнення 

та визначивши майбутні пріоритети, начальником відділу Євгеном 

Мороховцем за плідну співпрацю та значний внесок у здійсненні захисту 

прав і свобод людини від імені Бюро вручено подяки в.о. начальника 

Казанківського районного відділу ДВС Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Головіну О.Ю. та 

консультанту Казанківської державної нотаріальної контори Ломазі Д.Ю. 



 

 

 

Заходи Новобузького бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 працівники бюро взяли участь в загальношкільних батьківських зборах 

Новобузької ЗОШ № 1. Під час проведення яких надано консультацію та 

роз’яснення учасникам зборів про порядок реєстрації благодійного 

фонду, структуру та звітність. 

 проведено робочу зустріч з представниками Новобузького виправного 

центру 103 з питань проведення інформаційних заходів серед осіб які 

відбувають покарання. 

 роздано буклети про надання безоплатної правової допомоги серед 

населення. 

 опубліковано статтю "Про стягнення аліментів" в районній газеті 

"Вперед", яку підготували спеціалісти бюро. 



 співробітниками бюро правової допомоги Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД було обговорено і підписано 

меморандум про співпрацю з головою Новохристофорівської сільської 

ради Курінною Н.В. 

 проведено розповсюдження інформаційних буклетів на різні правові 

питання серед населення. 

 працівники бюро на вихідні здійснили інформаційний велопробіг 

віддаленими куточками міста. Під час якого проводились зустрічі з 

громадянами для надання правових консультацій, роздавались 

інформаційні буклети з юридичних питань та можливість отримання 

безоплатної правової допомоги. 

 проведено звітуваня Новобузького бюро правової допомоги. Звітування 

відбулось за участі громадськості, представників органів влади та 

місцевого самоврядування, депутатів міської ради у приміщенні бюро. 

Роботу бюро за ІІІ квартал презентувала заступник начальника бюро 

правової допомоги Анжела Лізніченко. Також звіт про роботу бюро 

направлено для розміщення на сайтах РДА та районної ради. 

 

Заходи Снігурівського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 на сайті Снігурівської районної державної адміністрації розміщені 

методичні матеріали по земельним питанням та оголошення щодо 

конкурсу на навчання для громадських радників за посиланням: 

http://snigurivka-rda.gov.ua/ua/justice/default.htm  

 на Снігурівському стадіоні "Колос" було проведено інформаційну 

кампанію серед громадян м. Снігурівки та району по земельним 

питанням, а також щодо роботи та видів діяльності системи безоплатної 

http://snigurivka-rda.gov.ua/ua/justice/default.htm


правової допомоги. Також громадянам було роз'яснено порядок 

отримання безоплатної правової допомоги. 

 працівниками Снігурівського бюро правової допомоги під час 

святкування Дня незалежності України проведено інформування серед 

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

безоплатної правової допомоги, розповсюджено листівки з контактними 

даними Снігурівського бюро правової допомоги та буклети на 

різноманітну правову тематику. 

 співробітники Снігурівського бюро правової допомоги проводили 

активну інформаційну компанію серед мешканців райну з метою 

покращення правової обізнаності громадян. Зокрема, інформаційні 

матеріали про систему БПД та діяльність бюро правової допомоги були 

розповсюджені у Снігурівському відділі Державної виконавчої служби, 

КП "Снігурівський комунальник", ПАТ "Укртелеком", ПП Фисуненко, 

Снігурівського РВ ДРАЦС, Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) у Снігурівському районі, 

ТОВ "Прометей елеватор", відділені Укрпошти. 

 працівниками Снігурівського бюро проведено інформаційну кампанію 

про роботу та види діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюджено листівки з контактними даними Снігурівського бюро 

правової допомоги та буклети на різноманітну правову тематику серед 

працівників та відвідувачів АФ "Благо", Афанасівської сільської ради, 

Юріївської ЗОШ. 

 підписано 2 меморандуми про співпрацю щодо надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

 працівниками Снігурівського бюро правової допомоги проведено 

інформаційну кампанію щодо доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги у відділі освіти, відділі статистики, центрі надання 

адміністративних послуг Снігурівської РДА, центральній районній 

бібліотеці, Снігурівському районному центрі зайнятості населення, СК 

"Провідна", Снігурівському управлінні каналів зрошувальних систем. 

 29 вересня в приміщенні Снігурівського бюро безоплатної правової 

допомоги за участю громадян та представників органів місцевої влади 

відбулося публічне звітування про роботу бюро за ІІІ квартал 2017 року. 



 

 

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. Відбулося засідання комісії, щодо розгляду пропозицій на конкурс 

проектів розроблених інститутами громадянського суспільства, на 

виконання програми "Молодь" на 2016-2018 роки в рамках проекту 

"Активні громадяни" за програмою Британської ради для молоді. До 

складу конкурсної комісії було запрошено начальника відділу 

правопросвітництва Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Юлія Болгак. В результаті підтримо 6 проектів, з загальною сумою 

73 000 грн., а також 71 000 грн. від Британської ради. Серед проектів є 

різноманітні фестивалі, семінари, тренінги, зустрічі, на теми зі сфери 

права та безпеки, велоруху, культури та мистецтва, екології. Учасники 

були поінформовані про функціонування системи БПД та отримали 

інформаційні буклети.  



 

2. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру взяли участь у 

Міжнародному форумі з медіації «Діалог та медіація як інструмент 

порозуміння в українському суспільстві», що проходив у м. Харкові.  



 

 

3. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Юлія Болгак та Катерина Середенко взяли участь у "Діалоговій 

платформі з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб", що була 

організована Громадською організацією "Десяте квітня" за підтримки 

Агенства ООН у справах біженців. Під час заходу було обговорено 

актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні, а також 

міжнародні стандарти допомоги ВПО. 



 

4. 28 липня 2017 року Міністр юстиції України Павло Петренко, голова 

Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, 

Миколаївський міський голова Александр Сенкевич, начальник 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області 

Роман Возняк, в. о. директора Координаційного центру з надання 

правової допомоги Олексій Бонюк взяли участь у церемонії відкриття 

Консультаційного центру з питань організації надання безоплатної 

правової допомоги при Миколаївська обласна державна адміністрація. 

Основним завданням Центру є сприяння організації надання безоплатної 

правової допомоги. В день відкриття, в роботі Консультаційного центру, 

взяли участь фахівці Другий миколаївський місцевий центр з надання 

БВПД. 

 

5. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша, Юлія Болгак та Катерина Середенко взяли участь у 

засіданні "круглого столу" за темою «Торгівля людьми як соціальна 

проблема суспільства», що приурочений до Всесвітнього дня протидії 



торгівлі людьми. Захід відбувся на базі Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. У сучасному світі 

торгівля людьми є одним з найбільш масових порушень прав і свобод 

людини. Особливо загрозливою стає ситуація у сфері торгівлі дітьми та 

жінками, зокрема в Україні. На заході були присутні представники влади, 

департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної 

державної адміністрації, відділу боротьби зі злочинами головного 

управління Національної поліції в Миколаївській області, головного 

територіального управління юстиції в Миколаївській області, Любисток 

Миколаїв та інші громадські організації. 

 

6. Заступник директора Другого миколаївського місцевого центру взяла 

участь у прес-конференції проекту "Школа практичного права для 

пенсіонерів", що реалізується Центром спільно з Правозахисним 

об'єднанням "Ти ж юрист", Головним територіальним управлінням 

юстиції у Миколаївській області. 

 



7. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру разом з 

параюристами, які співпрацюють з Центром, взяли участь у прес-

конференції присвяченій конкурсу на навчання громадських радників. 

 

8. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та Катерина Середенко взяли участь у робочій нараді з 

питань дискримінації прав жінок. Захід був організований департаментом 

праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Учасники 

зустрічі обговорили проблеми підвищення ролі жінки в розбудові 

громадянського суспільства, а також підходи до боротьби з 

дискримінацією жінок в Україні та закордоном. Співробітники центру 

наголосили, що всі громадяни можуть звернутися за первинною та 

вторинною правовою допомогою до Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД. 

 



9. Фахівці системи БПД Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД зустрілися з автором програми "Я маю право" на 

Телеканал "Миколаїв" Наталею Єчкалова. Обговорили багато нових ідей, 

які найближчим часом будуть реалізовані. 

 

10. Центром було організовано робочу зустріч із головою Миколаївського 

відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнське 

об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу", 

адвокатом  Евгеніем Давиденко. Робоча зустріч проходила у приміщенні 

Центру. Під час зустрічі працівниками Центру було обговорено з 

Євгенієм Давиденком питання надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, оплати винагороди адвокатам за надання БВПД, також 

відбувся обмін позитивним досвідом. 



 

11.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонец під час робочої зустрічі підписав меморандум про 

співпрацю з адвокатом Ткаченко Яною Олександрівною. Було обговорено 

основні напрямки майбутньої співпраці та організацію спільних заходів. 

 

12.  Центром було організовано робочу зустріч із адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за 

контрактом. Робоча зустріч відбулася у приміщенні Центру, присутні 

адвокати Дмитро Беспрозванний, Олег Медюк, Володимир Басараб, 

Володимир Чорнобривець, Іван Капінос. Працівниками відділу 



організації надання БВПД та роботи з адвокатами проведено практичне 

навчання щодо заповнення розрахунків винагороди адвоката (ЦАС, ПРК, 

ПД) та роботи з «калькулятором» для розрахунку оплати винагороди. 

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. 

 

 

13.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець провів робочу зустріч з начальником Снігурівського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції Андрієм 

Васильовичем Гриненко. Під час зустрічі було обговорено можливості 

подальшої співпраці в сфері захиту прав громадян та правового 

інформування населення. 



 

14. Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець провів робочу зустріч з заступником директора 

Корабельного районного центру зайнятості. Під час зустрічі обговорені 

шляхи поглиблення співпраці та заплановано спільні правопросвітницькі 

заходи з актуальних правових проблем населення району. Також було 

надано інформційні матеріали щодо різноманітних правових питань. 

 

15.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець провів робочу зустріч з начальником Управління 

соціального захисту населення Вітовської районної державної 

адміністрації Кулик Іриною Вікторівною. Під час зустрічі обговорено 

шляхи майбутньої співпраці та сплановано спільну участь в 



правопросвітницьких заходах з метою покращення правової обізнаності 

громадян. Також було надано інформаційні матеріали щодо порядку 

надання безоплатної правової допомоги та інших юридичних питань. 

 

16. Відбулась урочиста нарада у Другому миколаївському місцевому центрі з 

надання БВПД з нагоди святкування Дня Прапора та Дня Незалежності 

України. Заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області 

Виктор Сандул привітав всіх присутніх з національними святами та 

вручив Подяку Міського Голови м. Миколаєва заступнику директора 

Наталії Гнатуші за високий професіоналізм та сумлінне виконання своїх 

обов'язків. Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олег Антонець привітав співробітників з 26-ою річницею 

Незалежності України та побажав миру, доброробуду та плідної праці. 

Також за успішну працю співробітників Центру Олексія Костенко, Олену 

Заболотню, Юлію Болгак, Александра Юсупова, Євгена Мороховеця 

було нагороджено почесними грамотами. 

 



17.  Директором Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець проведено робочу зустріч у с. Миколаївське з сільським 

головою Левковським Станіславом Васильовичем. Під час зустрічі було 

обговорено можливості майбутньої співпраці у сфері захисту прав 

громадян та правопросвітництва у громаді. Визначено основні проблемні 

питання, які виникають у мешканців села Миколаївське в сфері 

земельних правовідносин. Також надано інформацію про роботу місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги. 

 

18.  31 серпня 2017 року до Миколаївщини з робочим візитом завітала 

заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Олена 

Сукманова, яка провела зустріч з колективом Головне територіальне 

управління юстиції у Миколаївській області та фахівцями системи 

безоплатної правової допомоги. Під час зустрічі працівниками Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області 

презентовано власну унікальну розробку - програмне забезпечення, яке 

дозволяє в режимі онлайн заповнити форму для реєстрації юридичної 

особи. Це дозволяє значно зменшити кількість помилок при заповненні 

форми і заощадити час, оскільки онлайн заповнення форми займає 5 

хвилин. 



 

19.  В Миколаєві відбулась зустріч працівників Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД з директором Червоноградського 

місцевого центру з надання БВПД Наталкою Костишин. В рамках 

зустрічі відбулись наступні заходи: науково-практичний семінар з питань 

обміну досвідом у сфері надання безоплатної правової допомоги; захід з 

розробки креативних ідей правопросвітницьких заходів. Крім цього 

працівники системи безоплатної правової допомоги поділилися досвідом 

реалізації успішних проектів та проведених заходів. Завдяки такому 

обміну досвідом та налагодженню міжрегіональної співпраці є 

можливість створювати сприятливі умови для розвитку системи 

безоплатної правової допомоги. 

 



20.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець взяв участь у прес-конференції про роботу першого 

антирейдерського штабу в Кризовому медіа-центрі. 

 

21. В Миколаївській міській раді відбувся тренінг з написання грантових 

заявок на конкурси ЄС. В програмі заходу розглядалися наступні 

питання: огляд програм та інформаційних ресурсів Представництва ЄС; 

як написати грантову заявку на проекти ЄС. Захід відбувся в рамках 

інформаційної кампанії "Будуємо Європу в Україні" - це серія 

інформаційно-просвітницьких заходів (вуличних акцій, виставок, 

семінарів, тренінгів, круглих столів). Мета кампанії - пояснити 

важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності 

українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. Начальник 

відділу правопросвітництва Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Болгак теж взяла участь у тренінгу, а також 

поширила інформаційні буклети про систему БПД серед представників 

громадського сектору. 



 

22. Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець взяв участь у П'ятому відкритому телевізійному 

міжнародному медіа форумі "Засоби масової комунікації та суспільство". 

Основні теми, які розглядались під час форуму: останні зміни до карного 

кодексу України: нові види злочинів проти журналістів та нова редакція 

статті 171 КК; захист джерел інформації; статті Карного кодексу, які 

найчастіше використовують проти журналістів, як мінімізувати ризики; 

як захистити права у випадку нападу і конфлікту; правила цифрової 

безпеки для журналістів. 

 

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

БППД Юлія Болгак взяла участь у наступних заходах: базовий тренінг 

Програми "Молодіжний працівник"; семінар "Кращі практики 

муніципального розвитку". Під час цих заходів було поінформовано 

громадян про можливість та порядок отримання безоплатної правової 



допомоги, а також презентовано діяльність Другого МЦ, а саме 

правопросвітницьких заходів, які здійснюються центром. 

 

24.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець провів робочу зустріч у Корабельному районному центрі 

зайнятості. Було обговорено можливості поглиблення співпраці у сфері 

підвищення правової обізнаності громадян та узгоджено проведення 

майбутніх спільних заходів. 

 

25. Головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко взяла участь у Форумі молодих лідерів 14-ї 

Щорічної Зустрічі YES. З 2008 року Ялтинська Європейська Стратегія 

(YES) та Фонд Віктора Пінчука надають можливість молодим 

українським лідерам взяти участь у Щорічних Зустрічах YES. Кожного 

року YES обирає 100 студентів та молодих фахівців з України для участі 

у Форумі молодих лідерів. Форум молодих лідерів – це дискусійний 

майданчик, на якому молодь ділиться ідеями, вивчає міжнародний та 



український професійний досвід і шукає відповіді на актуальні виклики 

сучасності. 

 

26.  Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець та заступник директора Миколаївського обласного центру 

зайнятості Людмила Алпєєва провели робочу зустріч, під час якої 

обговорили питання подальшої співпраці. 

 

27.  Головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Катерина Середенко стала учасником тренінгу «Адвокація та 

співпраця з органами влади», який був організований Громадською 

організацією «ГРУПА ВПЛИВУ» в м. Одеса. Під час тренінгу учасники 

вивчали: основні етапи адвокаційної кампанії, як правильно вибудувати 

свою адвокаційну кампанію, аби вона була ефективною й досягти 

поставленої мети, приклади успішних адвокаційний кампаній на 

місцевому рівні. Тренінг відбувся в рамках проекту «Посилення захисту 



прав ВПО через співпрацю Уповноваженого ВРУ з прав людини з 

громадянським суспільством», який ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» реалізовує у 

співпраці з Секретаріатом Уповноваженого з прав людини ВРУ за 

підтримки Програми розвитку ООН. 

 

28. Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Олег Антонець відвідав II Молодіжну конференцію Active_mk, захід 

відбувся в рамках проекту Active Mykolaiv, засновниками якого 

виступили Юлія Болгак та Світлана Перебийніс. Олег Володимирович 

зазначив, що Центр активно співпрацює з параюристами, що дозволяє 

студентам отримувати практику та тим самим покращувати свої 

професійні навички. Серед учасників конференції були розповсюджені 

інформаційні буклети про старт проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 



29. На базі Центру у рамках навчання для працівників Березнегуватського, 

Баштанського, Воскресенського, Новобузького, Казанківського, 

Снігурівського бюро правової допомоги проведено робочу зустріч за 

участю суддів та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, на 

тему: «Судова практика у цивільному процесі». Присутні обговорювали 

актуальні проблеми не тільки цивільно-процесуального законодавства, 

але й земельного, сімейного та господарського права, ділилися 

позитивним досвідом. 

 

 

1.3. Децентралізація системи БПД 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року укладено 2 контракти з адвокатами, з 

початку 2017 року – 43 контракти з адвокатами, включеними до реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.  

Також Центром у ІІІ кварталі 2017 року оплачено послуги та 

відшкодовано витрати адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, у сумі 45 104,11 грн. 

Крім того, Центром видано 70 наказів про уповноваження працівників 

центру та бюро правової допомоги на надання БВПД. 

У рамках децентралізації системи БВПД адвокатів проінформовано щодо 

подачі звітності та оплати (листи центру від 06.07.2017 № 03-16/683, від 

17.08.2017 № 03-16/685). 

Щомісяця 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 



У ІІІ кварталі 2017 року проведено анкетування адвокатів, що уклали 

контракти з Центром, щодо їх готовності прийняти участь в діяльності офісів 

громадського захисту та участі їх в наданні БПД в районах області (анкета була 

надіслана адвокатам листом № 03-16/687 від 18.08.2017). За результатами 

проведеного анкетування 4 адвоката висловило зацікавленість здійснювати 

захист за таким контрактом (адвокати Свідзинський Р.М., Башук В.Ф., 

Бережнова  І.В. та Завадська Л.М.). 

Також адвокатами висловлено пропозиції щодо методики надання 

звітності адвокатів – працівників офісів громадського захисту.  

Крім того, 22.08.2017 відбувся виїзд начальника відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

Центру Костенка О.В. до м. Новий Буг, в тому числі з питань ОГЗ, зокрема 

формування попередньої «карти 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. 

 

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 
578 412 166 

2 
Відділ “Баштанське бюро правової 

допомоги” 
264 244 20 

3 
Відділ “Березнегуватське бюро правової 

допомоги” 
254 250 4 

4 
Відділ “Воскресенське бюро правової 

допомоги” 
122 118 4 

5 
Відділ “Казанківське бюро правової 

допомоги” 
348 316 32 

6 
Відділ “Новобузьке бюро правової 

допомоги” 
305 289 16 

7 
Відділ “Снігурівське бюро правової 

допомоги” 
189 176 13 

8 
Разом по МЦ 

2060 1805 255 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 



246 рішень про надання БВПД та надано 198 доручень адвокатам та 70 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Відмов у наданні БВПД не було.   

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного права 283 (14%), з інших питань 240 (12%),                        

сімейного 279 (14%), соціального забезпечення 204 (10%), спадкового 202 

(10%), земельного 193 (9%), житлового 168 (8%), з питань виконання судових 

рішень 144 (7%), договірного 128 (6%), трудового 102 (5%), адміністративного 

71 (3%), медичного 24 (1%), з неправових питань 22 (1%).  

 

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

категорією питань. 

 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю.                    
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Жінки – 820 (58%) 

Чоловіки – 583 (42%) 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком. 

 
до 18 років – 11 (1%) 

від 18 років до 35 років – 357 (25%) 

від 35 до 60 років – 701 (50%) 

старше 60 років – 334 (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) 

173 (70%), інвалідам 26 (11%),  ветеранам війни 40 (16 %), внутрішньо 

42% 

58% чоловіки  

жінки 

1% 

25% 

50% 

24% 

до 18 років 

від 18 до 35 років 

від 35 до 60 років 

понад 60 років 



перемішеним особам 5 (2%), дітям, позбавленим батьківського піклування  1 

(0,5 %), особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною 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 03 липня по 29 вересня 2017 року було: 

 здійснено 57 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 26 

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 350 осіб, в тому числі 205 осіб 

звернулось за отриманням правових консультацій та роз'яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 145 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 29 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 79 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 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

Кількість 

проведених 

право-

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 



мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

просвітницьких 

заходів 
доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

 

 

 

57/205 26/145 14 168 79 29 

2 Другий МЦ 35/126 5/15 2 53 29 21 

3 
Відділ 

“Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

1/1 2/24 2 17 8 1 

4 
Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

2/5 2/24 2 42 12 4 

5 
Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

4/12 1/9 2 17 2 0 

6 
Відділ 

“Казанківське 

бюро правової 

допомоги” 

6/19 12/27 2 23 12 3 

7 
Відділ 

“Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/28 3/27 2 8 13 0 

8 
Відділ 

“Снігурівське 

бюро правової 

допомоги” 

3/14 1/19 2 8 3 0 

 

 

 

 

 


