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1.4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 
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1.1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад  

 Карта правових потреб станом на грудень 2017 року, розроблена 

фахівцями системи БПД Другого миколаївського місцевого центру з надання 

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

 

 



За час роботи в ІV-му кварталі було здійснено правопросвітницьку 

роботу в ЗМІ, із них: 

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

1. 18 жовтня заступник директора Другого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД Наталія Гнатуша спільно з представником Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Світланою 

Перебийніс розповіли про реалізацію загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я маю право!", а також особливості 

проекту "Школа практичного права" в ефірі програми "Це Вас хвилює" на 

Телеканал "Миколаїв". Під час прямого ефіру глядачі дізналися про цілі 

та строки проведення проету "Я МАЮ ПРАВО!". Посилання на запис 

передачі: https://www.youtube.com/watch?v=Guxtr5ooxAo 

2. 22 листопада начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Олексій Костенко 

разом з адвокатом, яка співпрацює з Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД, Тетяною Гриненко розповіли про надання 

правової допомоги особам, які мають статус потерпілих у кримінальному 

провадженні. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj8tqMmhRU4 

3. 20 грудня директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олег Антонець розповів про захист прав осіб, що постраждалих від 

домашнього насилля. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=8fFq2sEz0Ho 

 

 

3 виступи на телебаченні, в прямому ефірі телепрограми «Новий день»: 

1. 6 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко в прямому 

ефірі на Телеканал "Миколаїв" розповіли про конкурс фоторобіт 

https://www.youtube.com/watch?v=Guxtr5ooxAo
https://www.youtube.com/watch?v=Hj8tqMmhRU4
https://www.youtube.com/watch?v=8fFq2sEz0Ho


"Права людини - мої права" та правопросвітницьку діяльність центру. 

Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=_zg7hj3ea_A 

 

2. 6 грудня заступник директора Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Наталія Гнатуша спільно з представником 

Юридичної сотні Оксаною Лобановою в прямому ефірі на Телеканал 

"Миколаїв" розповіли про Всеукраїнський тиждень права. Посилання 

на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=LCP3_jHAiS0&feature=youtu.be 

 

3. 12 грудня директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олег Антонець спільно з режисером Телеканалу 

"Миколаїв" Сергієм Жуліним розповіли про результати конкурсу 

«Права людини – мої права». Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=4RP18Z_AG2o 

https://www.youtube.com/watch?v=_zg7hj3ea_A
https://www.youtube.com/watch?v=LCP3_jHAiS0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4RP18Z_AG2o


 

 

4 виступи на радіо «Миколаїв FM-92»: 

1. В прямому ефірі Радіо Миколаїв ФМ від 18.10.2017 заступник директора 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Гнатуша спільно з представником Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області Світланою Перебийніс розповіли про 

реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я маю 

право!". 

 

2. 2 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко  в прямому ефірі 

на Радіо Миколаїв розповіли про конкурс фоторобіт "Права людини - мої 

права" та правопросвітницьку діяльність центру. Прослухати радіо-ефір 

можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=tPFuKXrSIAE 

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


 

3. 22 листопада начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Олексій Костенко 

разом з адвокатом, яка співпрацює з Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД, Тетяною Гриненко розповіли про надання 

правової допомоги особам, які мають статус потерпілих у кримінальному 

провадженні в прямому ефірі Радіо Миколаїв. Посилання на запис 

передачі: https://drive.google.com/file/d/1pRATxG4yKT4HWp-

zCLWQrV_rf_kEoQ_b/view 

 

4. 28 грудня начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олена Заболотня в 

прямому ефірі на Радіо Миколаїв розповіла про надання безоплатної 

правової допомоги та вирішеня трудових спорів. Посилання на запис 

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

YTEhAqY&feature=youtu.be 

 

https://drive.google.com/file/d/1pRATxG4yKT4HWp-zCLWQrV_rf_kEoQ_b/view
https://drive.google.com/file/d/1pRATxG4yKT4HWp-zCLWQrV_rf_kEoQ_b/view
https://www.youtube.com/watch?v=lMB-YTEhAqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lMB-YTEhAqY&feature=youtu.be


 

Сюжети у телевізійних новинах: 

1. Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 07.11.2017  щодо  Конкурсу 

фоторобіт "Права людини – мої права". Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=p7naDS-mZzc&feature=youtu.be 

2. Сюжет МСН від 08.11.2017  щодо Конкурсу фоторобіт "Права людини – 

мої права". Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=EZT5-

To7uwE&feature=youtu.be 

3. Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 07.12.2017  щодо 

Марафону написання листів. Посилання: 

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

4. Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 07.12.2017  про виставку 

фоторобіт. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=WTtI5Fx2Akw 

 

Учні 8 класу ЗОШ №19 м. Миколаєва самостійно зняли відео сюжет про 

інтерактивний урок, який провели співробітники Другий миколаївський 

місцевий центр з надання БВПД. Відео за посиланням: 

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

Співробітники Другого миколаївського центру спільно зі знімальною 

групою Телеканалу Миколаїв зняли соціальний відеоролик на тему безоплатної 

правової допомоги. Посилання на перегляд: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=p7naDS-mZzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZT5-To7uwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZT5-To7uwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vYbzttDvRiY
https://www.youtube.com/watch?v=WTtI5Fx2Akw
https://www.youtube.com/watch?v=YVkbUMqXkGE
https://www.youtube.com/watch?v=wJbaxnZwlD8&t=7s


 

Під час правопросвітнього флеш-мобу співробітники Другого 

миколаївського центру з надання зняли інформаційний ролик про 

Всеукраїнський проект «Я МАЮ ПРАВО!». Посилання на перегляд: 

https://www.youtube.com/watch?v=4t10hzKSrWo 

 

Звіт про діяльність в III кварталі Баштанського бюро правової допомоги 

опубліковано в районній газеті "Голос Баштанщини" №84 від 05.10.2017 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=4t10hzKSrWo


 

 Стаття в газеті "Вечерний Николаев" від 05.10.2017 р. про роботу Другого 

миколаївського місцевого центру. 

 



 У черговому випуску газети Казанківської районної ради і районної 

державної адміністрації Миколаївської області «Голос Казанківщини» №94 

(10142) від 25.11.2017 року розміщено інформацію стосовно проведення 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД Фотоконкурсу для 

молоді «Права людини – мої права». 

 

Публікацію про фотосушку-БПД в газеті «Вечерний Николаев». 

 

До Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД надійшла 

подяка начальнику відділу представництва Анастасия Васенёва від клієнтки. 

Клієнтка висловлює вдячність за професійну та компетентну правову допомогу. 



 

 До Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД надійшла 

подяка відділу «Баштанське бюро правової допомоги». 

 



В інтернет-виданнях опубліковано 19 статей працівників Центру та Бюро 

правової допомоги. 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД здійснює правове 

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

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

забезпечить доступ до вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 Фахівцями Другого МЦ разом з партнерами системи БПД було здійснено 

ряд комунікативних заходів з працівниками центру та бюро правової допомоги: 

 З нагоди святкування Дня юриста України, який відзначається 8 жовтня, 

фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД були 

нагороджені почесними грамотами за професійну роботу. Привітав 

співробітників Центру директор Олег Антонец, який переконаний, що 

високий професіоналізм, усвідомлене почуття відповідальності 

допоможуть здобути ще більшу повагу громадян, підвищити їх довіру до 

діяльності юристів. 



 

 

Заходи Другого МЦ, що були здійснені за пріоритетом: 

 10 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Болгак та Катерина Середенко взяли участь у 

семінарі "Громадський бюджет м. Миколаєва". Семінар був присвячений 

запуску конкурсу проектів для миколаївців. Під час заходу серед 

присутніх було розповсюджено іноформаційні буклети про порядок 

надання правової допомоги, а також проект "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 12 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для школярів 8 класу ЗОШ №19 м. Миколаєва. В 

рамках Загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД 

розпочав серію виступів у навчальних закладах для школярів на тему 

«Права дитини». Під час проведеного заходу школярам було роз'яснено: 



що таке права та свободи, які права має дитина, як можно захистити свої 

права. Також було розповсюджено інформаційні буклети на тему прав 

дитини та проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 13 жовтня заступник директора Другого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД Наталія Гнатуша провела семінар в Миколаївському 

обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій. Учасників заходу було 

проінформовано про порядок надання вторинної правової допомоги та 

роботу системи БПД. Також серед присутніх було розповсюджено 

інформаційні буклети на правову тему та про проект "Я МАЮ ПРАВО!". 



 

 17 жовтня директором Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олегом Антонцем спільно з заступником директора 

Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Віктором 

Сандулом було здійснено прийом громадян у с. Любомирівка, с. 

Новокиївка та с. Першотравневе Снігурівського району. Під час прийому 

громадянам надавались консультації з питань укладання договорів 

оренди земельних ділянок, оформлення земельної ділянки та багато 

інших. Також під час виїздів мобільної групи було розповсюджено 

інформаційні буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!" на тему захисту своїх 

прав. 

 

 13 жовтня 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 заходу громадянам, які 



зверталися за консультацією, було роз'яснено порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги, а також розповсюджено 

інформаційні буклети. 

 

 17 жовтня начальник відділу правопросвітництва Другого миколаївського 

місцевогу центру з надання БВПД Юлія Болгак провела інформаційний 

семінар для осіб, що знаходяться на обліку у Вітовському районному 

центрі зайнятості. Присутніх на заході було проінформовано про 

можливість 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. Крім цього, Юлія Болгак, поінформувала учасників семінару про 

загальнонаціональний правопросвітницькой проект «Я МАЮ ПРАВО!». 

Бажаючі мали можливість задати питання. 

 

 В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 17 жовтня співробітники Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та 



Катерина Середенко провели інтерактивний урок для школярів 

Любомирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області. Для учнів 

було проведено правопросвітницький захід на тему прав та обов'язків 

дітей. Серед присутніх було розповсюджено інформаційні матеріали 

щодо прав та свобод людини, а також безоплатну правову допомогу. 

 

 17 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

правопросвітній захід для учнів 5-9 класів Новокиївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Миколаївської області. Під час уроку учні дізналися: що таке 

права та свободи людини, які права має дитина, як захищати свої права. 

Також серед присутніх розповсюджено інформаційні буклети проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!" та проінформовано про старт даного проекту на 

території України. 

 



 В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" співробітники Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та 

Катерина Середенко провели інтерактивний урок для учнів 

Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області. Для учнів був 

проведений правопросвітницький захід на тему "Права та обов'язки 

дитини". Також було розповсюджено інформаційні матеріали та буклети 

на правову тематику. 

 

 В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 19 жовтня співробітники Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та 

Катерина Середенко провели інтерактивний урок для учнів 

Любомирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Під час правопросвітницького 

заходу школярі дізналися: які права має дитина та якими нормативними 

актами вони гарантуються, як захистити свої права, які обов'язки мають 

неповнолітні. Також серед всіх присутніх розповсюджено інформаційні 

буклети. 

 



 20 жовтня головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД Катерина Середенко провела інформаційний семінар для 

роботодавців у Вітовському районному центрі зайнятості. Під час 

правопросвітницького заходу учасники дізналися про: порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги, діяльність центрів 

з надання вторинної правової допомоги, успішні справи адвокатів, які 

співпрацюють з місцевим центром. Також серед присутніх було 

розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику та буклети 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 25 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів 5-11 класів Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Березнегуватського району Миколаївської області. В рамках 

Всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

школярам було роз'яснено: що таке права та свободи людини; як можна 

захистити свої права; які обов'язки мають неповнолітні. Серед присутніх 

також було розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику та 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 



 В рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок на тему "Я та мої права" для учнів 7-11 класів 

Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Казанківського району 

Миколаївської області. Школярам було роз'яснено права та обов'язки 

дітей, а також розповсюджено інформаційні матеріали про безоплатну 

правову допомогу та проект "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 Начальник відділу правової інформації та консультації Олена Заболотня 

взяла участь у роботі консультаційного центру з питань організації 

надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській обласній 

державній адміністрації проведено прийом громадян. Нагадуємо, що 

Центр - постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, 

утворений з метою сприяння координації діяльності місцевих органів 

виконавчої влади щодо реалізації на території Миколаївської області 

державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, 

створення необхідних умов для реалізації конституційного права на 

звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

надання жителям Миколаївської області структурними підрозділами 

Миколаївської обласної державної адміністрації спільно з 

територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади безоплатної правової допомоги. 



 

 Співробітники Другого миколаївський місцевий центр з надання БВПД 

Олена Заболотня та Катерина Середенко під час минулого тижня провели 

два інформаційний семінари для осіб, що перебувають на обліку в 

Корабельному районному центрі зайнятості. Під час 

правопросвітницьких заходів присутні дізналися про: порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги, де можна отримати правову 

допомогу у м. Миколаєві. Також учасники мали можливість отримати 

консультацію від співробітників Центру. Під час заходів розповсюджено 

інформаційні буклети на правову тематику та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 

 



 

 1 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів Новополтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новобузького району Миколаївської області. Під час даного 

правопросвітницького заходу, що проводився в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", школярі дізналися про права та обов'язки неповнолітніх, а 

також роботу системи БПД. Розповсюджено інформаційні буклети на 

правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 В рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", 1 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новобузького району Миколаївської області. Школярі дізналися про: 

права та свободи людини та громадянина, обов'язки та відповідальність 

неповнолітнього, роботу системи безоплатної правової допомоги в 



Україні. Також під час заходу було розповсюджено інформаційні 

матеріали проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 6 листопада заступник директора Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Наталія Гнатуша провела майстер-клас "Як 

захистити свої права" для учасників семінару в Миколаївському 

обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій. Під час правопросвітницького заходу 

Наталія Гнатуша поінформувала учасників про порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги. Також було розповсюджено 

інформаційні буклети на правову тематику та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 



 

 Начальник відділу правової інформації та консультацій Олена Заболотня 

провела семінар у Інгульському центрі зайнятості. Присутніх було 

ознайомлено з переліком послуг які вони можуть отримати звернувшись 

до Другого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. У даному заході взяли участь 10 осіб, у 

тому числі учасники АТО, котрі отримати  правові консультації з питань 

виплати винагороди військовослужбовцям під час проведення АТО, 

пенсійного забезпечення учасників АТО, пільг членам сімей загиблих 

учасників АТО та інші правові питання. 



 

 8 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів Лоцкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Баштанського району Миколаївської області. Під час 

правопросвітницького заходу, що проводився в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", школярі дізналися про права людини та громадянина, а також 

відповідальність неповнолітніх. Розповсюджено правові буклети та 

буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 8 листопада 

співробітники Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели інтерактивний урок для 

учнів 5-11 класів Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанського 

району Миколаївської області. Школярі в ігровій формі дізналися про 

права дитини та відповідальність неповнолітніх. Також серед присутніх 

було розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику та 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 



 

 8 листопада директором Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олегом Антонцем було здійснено прийом громадян у с. 

Лоцкине та с. Новоолександрівка Баштанського району Миколаївської 

області. Нагадаємо, що в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" діють 

мобільні точки доступу до безоплатної правової допомоги з питань 

антирейдерського захоплення землі та порушення земельного 

законодавства. Під час прийому громадянам надавались консультації з 

питань укладання договорів оренди земельних ділянок, оформлення 

земельної ділянки та багато інших. Також під час виїздів мобільної групи 

було розповсюджено інформаційні буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

на тему захисту прав громадян. 

 

 15 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вітовського району Миколаївської області. В рамках Всеукраїнського 



проекту "Я МАЮ ПРАВО!" школярам було роз'яснено права та свободи 

людини, а також обов'язки та відповідальність неповнолітніх. 

Розповсюджено інформаційні буклети про систему БПД та проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!". 

 

 15 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко  провели вуличне 

інформування громадян про можливість отримання безоплатної правової 

допомоги та розповсюдили серед мешканців с. Михайло-Ларине 

Вітовського району Миколаївської області інформаційні матеріали. 

Також інформаційні буклети Всеукраїнського проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" були розповсюджені у Михайло-Ларинській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 



 

 15 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко  провели 

інформування мешканців с. Каліновка Вітовського району Миколаївської 

області про можливість громадян отримати безоплатну правову допомогу 

в центрах з надання БВПД та в бюро правової допомоги. Інформаційні 

буклети на правову тематику та проекту "Я МАЮ ПРАВО!" було 

розповсюджено також у Калинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

 15 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко  здійснили 

вуличне інформування громадян в с. Мішково-Погорілове Вітовського 



району Миколаївської області. Відбулась робоча зустріч директора 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД Олег Антонец з 

директором Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Серед учнів та 

вчителів було розповсюджено інформаційні буклети проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 

 

 16 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів Загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів м. Миколаєва. Школярі дізналися про права та обов'язки 

громадян, а також про причини злочинності в суспільстві. Для присутніх 

була прочитана лекція на тему: "Насилля в сім'ї та дискримінація. Шляхи 

запобігання насиллю". В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику. 

 

 22 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів Костичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 



Баштанського району Миколаївської області. Під час 

правопросвітницького заходу, який проводився в рамках Всеукраїнського 

проекту " Я МАЮ ПРАВО!", школярі дізналися про права людини, 

обов'язки та відповідальність неповнолітніх, а також шляхи запобігання 

насиллю та дискримінації. Також було розповсюджено інформаційні 

буклети. 

 

 22 листопада директором Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олегом Антонцем проведено виїзний прийом громадян в 

Костичівський сільській раді Баштанського району Миколаївської 

області. Нагадаємо, що в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" діють 

мобільні точки доступу до безоплатної правової допомоги з питань 

антирейдерського захоплення землі та порушення земельного 

законодавства. Під час прийому громадянам надавались консультації з 

питань укладання договорів оренди земельних ділянок, оформлення 

земельної ділянки та багато інших. Під час виїздів мобільної групи було 

розповсюджено інформаційні буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!" на 

тему захисту прав громадян. Прийом громадян також відбувався на базі 

Костичівської ЗОШ, де громадяни мали можливість отримати правову 

консультацію від співробітників центру. 



 

 В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" співробітники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Гнатуша та Катерина Середенко провели інтерактивний урок для учнів 6-

11 класів Мар'ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанського району 

Миколаївської області. Під час правопросвітницького заходу школярі 

дізналися про: права людини та громадянина, обов'язки та 

відповідальність неповнолітніх, причини насильства та дискримінації у 

суспільстві, куди звертатися за правовою допомогою. Також серед 

присутніх було розповсюджено інформаційні буклети проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 

 

 В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" співробітники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД провели 

вуличне інформування для мешканців села Інгулка Баштанського району 



Миколаївської області. Серед мешканців села було розповсюджено 

інформаційні матеріали та буклети на правову тематику. 

 

 Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Юлія Болгак та Катерина Середенко відвідали Інгульський районний 

центр зайнятості, де відбувся семінар для осіб, що перебувають на обліку 

в Інгульський районний центр зайнятості. Під час правопросвітницького 

заходу присутні дізналися про: порядок надання первинної та вторинної 

правової допомоги; де можна отримати правову допомогу у 

Миколаївській області. Також учасники мали можливість отримати 

консультацію від співробітників Центру. Крім цього, фахівці Центру, 

розповіли про загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який стартував з 

метою підвищення правової свідомості українців та інформування 

громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному 

житті. 

 



 29 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко  провели вуличне 

інформування мешканців села Віноградівка Баштанського району 

Миколаївської області. Було розповсюджено інформаційні буклети на 

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

правопросвітницькі матеріали розповсюджено у Віноградівській ЗОШ І-

ІІІ ступенів. Громадяни мали можливість отримати консультацію 

співробітників центру. 

 

 В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" співробітники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Гнатуша та Катерина Середенко відвідали Коледж Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського. Для студентів 

було проведено інтерактивну лекцію на тему "Насилля в сім'ї. Шляхи 

протидії насиллю щодо дітей та жінок". Студенти дізналися про причини 

та форми насилля, а також способи захисту прав людини в Україні та на 

міжнародному рівні. Присутні також дізналися про функції місцевих 

центрів з надання вторинної правової допомоги та отримали інформаційні 

буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 



 

 30 листопада 2017 року, був проведений інформаційно-консультаційний 

захід для безробітних осіб в Корабельному районному центрі занятості, 

під час якого начальник відділу правової інформації та консультацій 

провела роз'яснення щодо отримання безоплатної правової допомоги. 

 

 1 грудня директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олег Антонець провів робочу зустріч з представниками 

Миколаївського геріатричного пансіонату, під час якої було обговорено 

подальшу співпрацю. Присутнім було роз'яснено порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги та розповсюджено 

інформаційні матеріали на правову тематику і проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". Мешканці пансіонату також мали можливість отримати 

правову консультацію. 



 

 4 грудня заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша провела інтерактивну лекцію для 

учасників семінару в Миколаївському обласному центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

Під час заходу було розповсюджено інформаційні буклети 

Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Юлія Болгак та Середенко Катерина провели інформаційно-

роз'яснювальний захід у формі квесту спільно з Головним територіальним 

управлінням юстиції у Миколаївській області та його структурними 

підрозділами (відділами ДВС, ДРАЦС, держнотконторами) на базі 

Миколаївського юридичного ліцею. 



 

 В рамках Всеукраїнського тижня права, директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Антонец відвідав Бібліотеку-

філіал №9. Під час правопросвітницького заходу присутні дізналися про: 

порядок надання первинної та вторинної правової допомоги; де можна 

отримати правову допомогу у Миколаївській області. Також присутні 

мали можливість отримати консультацію від директора Центру. Крім 

цього, Олег Антонець розповів про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!», який стартував з метою підвищення правової свідомості 

українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх 

прав у повсякденному житті. 

 

 7 грудня в Миколаївському Центрі розвитку місцевого самоврядування 

відбулася Фотосушка "Права людини - мої права". Організаторами 

фотоконкурсу виступив Другий миколаївський місцевий центр з надання 

БВПД, фахівці якого постійно здійснюють подібні правопросвітницькі 

заходи. Конкурс відбувся з метою поширення інформації про 



міжнародно-правові та національні стандарти прав людини через 

розкриття творчих здібностей учасників, підвищення правової 

обізнаності та сприяння розвитку правової держави. Перед початком 

офіційного відкриття фотосушки, всіх присутніх привітали: 

Валентин Бойко, директор Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування; 

Олег Антонець, директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

Валентин Чистий, директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Миколаївській області; 

Світлана Перебийніс, фахівець Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області; 

Сергій Стужук, регіональний координатор Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. 

Крім того, захід відвідали представник Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Олена Прашко, а також 

начальник Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській 

області Роман Возняк. 

Спікери відмітили, що всі роботи були здійснені на високому рівні, 

звернули увагу на творчий підхід та креативність кожного учасника. Олег 

Антонець, директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД, зазначив, що конкурс буде оголошено і наступного року, адже він 

показав актуальність та зацікавленість серед молоді. В свою чергу 

Валентин Бойко, директор Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування, повідомив, що саме в цей день в Україні відзначається 

День місцевого самоврядування, тому дуже символічно, що виставка 

фоторобіт відбулася саме в Центрі розвитку місцевого самоврядування, 

адже День місцевого самоврядування міг би стати справжнім орієнтиром, 

правовою основою в процесі перебудови сучасної моделі місцевого 

самоврядування в Україні. 

Після вітальних слів учасникам заходу запропонували переглянути 

соціальний відеоролик про систему безоплатної правової допомоги, який 

було знято співробітниками Телеканал "Миколаїв" спільно з Другим 

миколаївським місцевим центром з надання БВПД. 

Потім кожен учасник міг переглянути фотороботи та віддати свій голос за 

ту, яка найбільше сподобалась, таким чином було визначено переможця 

глядацьких симпатій. 

Призові місця розділились таким чином: 



1 місце – Елеонора Гафурова (м.Новий Буг) з роботою «Право на сім’ю» 

2 місце – Олька Предчук (с.Павлівка, Снігурівський район) з роботою 

«Дитинство» 

3 місце – Софія Пужайло (м.Миколаїв) з роботою «Я маю право на мирне 

небо над головою», також Софія отримала спеціальний приз «Життєва 

гармонія» від журналістів (1000 грн) з роботою «Кожен має право на 

захист». 

В номінації «Приз глядацьких симпатій» переможницею стала Валерія 

Морозова (м.Миколаїв) з роботою «Крок у країну прав» та отримала 

грошовий приз в розмірі 500 грн. В результаті учасники отримали 

грошові призи таким чином: 1 місце – 1000 грн, 2 місце – 700 грн, 3 місце 

– 500 грн. 

Грошові призи були надані учасникам завдяки партнерським 

організаціям, а саме ГО "Центр розвитку туризму та збереження екології 

"Збережи світ" та ГО «Аналітично-правозахисне об’єднання «Викривач». 

 

 Діти повинні не тільки знати свої права, але також цінувати їх і уміти 

користуватися ними. Для досягнення цієї мети 8 грудня працівники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД відвідали 

Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №50 ім. Г.Л.Дівіної з 

нагоди проведення Всеукраїнського тижня права, де для учнів молодших 

класів провели відкритий урок на тему: "Знай свої права та обов`язки", 

під час уроку дітям розповіли про загальнонаціональний проект "Я МАЮ 

ПРАВО!". 



 

 8 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивний урок для учнів 9 та 10 класів Первомайської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Вітовського району Миколаївської області. Для школярів було 

проведено урок на тему: "Шляхи запобігання домашньому насильству та 

дискримінації". Також серед присутніх було розповсюджено 

інформаційні матеріали проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 8 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 

інтерактивну лекцію для учнів 7-11 класів Киселівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Снігурівського району Миколаївської області. В рамках 

Всеукраїнського тижня права та акції "16 днів проти насилля" школярі 

дізналися про шляхи запобігання насиллю, а також де можна отримати 

правову допомогу. Серед присутніх було розповсюджено буклети на 

правову тематику та інформаційні матеріали проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 



 

 11 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД провели інформаційно-роз'яснювальний захід у 

Миколаївському геріатричному пансіонаті. Зокрема, присутнім було 

роз'яснено зміст медичної та пенсійної реформи, а також порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Розповсюджено інформаційні матеріали проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та 

правові буклети. Громадяни також мали можливість отримати правову 

консультацію від співробітників Центру. 

 

 12 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели 



інтерактивний урок для учнів 7 класу ЗОШ № 35 м. Миколаєва. Школярі 

дізналися про шляхи запобігання насиллю та дискримінації, а також де 

можна отримати безоплатну правову допомогу. Серед присутніх було 

розповсюджено інформаційні буклети Всеукраїнського проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 

 

 12 грудня заступник директора Другого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД Наталія Гнатуша провела інтерактивну лекцію для 

учасників семінару в Миколаївському обласному центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

Під час заходу було розповсюджено інформаційні буклети 

Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 13 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Олександр Юсупов провели вуличне 

інформування в селищі Засілля Вітовського району Миколаївської 



області. Серед мешканців було розповсюджено інформацію про порядок 

отримання правової допомоги, а також розповсюджено інформаційні 

буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!". Також мешканці громади мали 

можливість отримати юридичну консультацію від співробітників центру. 

 

 В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО" директором 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом 

Антонцем проведено прийом громадян у Шевченківській сільській раді 

Вітовського району Миколаївської області. Серед присутніх було 

розповсюджено буклети на правову тематику, а також проекту "Я МАЮ 

ПРАВО". 

 

 15 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та Юлія Болгак провели 



правопросвітницький захід у Миколаївському геріатричному пансіонаті. 

Присутні на заході дізналися про порядок надання первинної та 

вторинної правової допомоги, а також отримали правові консультації. 

Розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику та матеріали 

Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 ПРАВОВИЙ ВОРКШОП ВІДБУВСЯ 

Традиційно Другий миколаївський місцевий центр звітує про свою 

діяльність, цього разу за рік. Звітування відбулося в рамках правового 

воркшопу, який було реалізовано в партнерстві з Миколаївським 

Центром розвитку місцевого самоврядування, адже в своїй діяльності 

центри з надання правової допомоги в пріоритеті визначають 

налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, тому така 

співпраця є вкрай важливою. 

Перед початком заходу, до вітального слова були запрошені: 

Валентин Бойко - директор Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування; 

Виктор Сандул - заступник директора Регіонального центру з надання 

БВПД у Миколаївській області; 

Олег Антонець - директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД; 

Роман Возняк - начальник Головного територіального управління юстиції 

у Миколаївській області; 

Олег Соколик - начальник Управління молодіжної політики 

Миколаївської міської ради. 

Після чого заступник директора Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Наталія Гнатуша розповіла про досягнення 

Центру за 2017 рік. 



Зважаючи на те, що одним із напрямків діяльності системи безоплатної 

правової допомоги є посилення правової спроможності територіальних 

громад, то до звітування були залучені фахівці бюро правової допомоги, а 

саме Баштанське, Березнегуватське, Воскресенське, Казанківське, 

Новобузьке та Снігурівське бюро правової допомоги. Кожен з 

представників бюро, разом з представниками Центру, презентував 

успішні справи, які були актуальним для їх громад протягом року. Ми 

докладаємо максимально зусиль для того, аби кожна громада мала доступ 

до правової допомоги, а успішні практики є доказом цього. 

Директор Центру Олег Антонець, презентував карту правових потреб 

громад, яка щоквартально розробляється фахівцями Центру та на основі 

яких готуються правопросвітницькі інформаційні матеріали для 

розповсюдження в громадах. 

Цікавим було те, що участь в заході взяли параюристки Центру, які 

майже рік допомагають нам в здійсненні правопросвітницьких заходів. 

Дівчата розповіли про те, чому важливо бути параюристами та яку 

користь вони отримують від цього. Ця частина заходу відбулась в 

форматі інтерв'ю, тому всі могли задати питання та отримати відповідь. 

Наприкінці заходу фахівці Центру розіграли 2 еко-торбинки з 

інформаційними матеріалами. 

Після чого було здійснено інформаційний флеш-моб "Я МАЮ ПРАВО" 

на Соборній площі міста, де співробітники Центру, партнери та 

параюристи розповсюдили інформаційні буклети та зняли відео про те, як 

це відбувалось, який ми незабаром опублікуємо на нашій сторінці. 

 
 Начальниця відділу правопросвітництва Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак взяла участь в семінарі, 

який відбувся на базі Інгульського районного центру зайнятості. Під час 

правопросвітницького заходу присутні дізналися про: порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги; де можна отримати правову 

допомогу у Миколаївській області. Також учасники мали можливість 

отримати правову консультацію. Крім цього, Юлія Болгак розповіла про 



загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!», який стартував з метою підвищення 

правової свідомості українців та інформування громадян щодо 

використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті. 

 

 21 грудня начальниця відділу правопросвітництва Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак відвідала 

семінар для людей похилого віку у відділенні Інгульського району 

Міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). Присутнім було роз'яснено порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги, а також розповсюджено 

інформаційні буклети. Учасники семінару активно задавали правові 

питання щодо отримання субсидій, укладання договорів довічного 

утримання та купівлі-продажу. 

 



 22 грудня співробітник Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Катерина Середенко взяла участь у роботі 

консультаційного центру з питань організації надання безоплатної 

правової допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації. 

Під час заходу громадянам, які зверталися за консультацією, було 

роз'яснено порядок отримання первинної та вторинної правової 

допомоги, а також розповсюджено інформаційні буклети. 

 

 

Заходи Баштанського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 5 жовтня головним спеціалістом Баштанського бюро під час робочої 

зустрічі з начальником Баштанського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області було обговорено шляхи подальшого 

співробітництва, в результаті чого було підписано Меморандум про 

взаємне співробітництво у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги та відкриття на базі Баштанського РВ ДРАЦС ГТУЮ у 

Миколаївській області дистанційного консультаційного пункту з 

правових питань. Пункт працюватиме кожного третього вівторка 

останнього місяця з 09 до 12.00 год. 

 19.10.2017 заступник начальника відділу «Баштанське бюро правової 

допомоги» Андрощук Сергій взяв участь у засіданні ради громадських 

організацій при Баштанській районній державній адміністрації, на якому 

було розповсюджено інформаційні матеріали про доступ до безоплатної 

правової допомоги та обговорено питання, які розглядалися на засіданні 

ради. 



 26.10.2017 в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» працівниками 

Баштанського бюро правової допомоги на сайті Баштанської районної 

ради, Баштанської райдержадміністрації розміщено в рубриці «Правова 

допомога з питань земельного законодавства» наступну 

інформацію:Вимоги до клопотання про передачу земельної ділянки. 

Державна реєстрація земельної ділянки в державному земельному 

кадастрі 

Державна реєстрація прав власності на земельну ділянку 

Дія мораторію на відчуження 

Кадастровий номер земельної ділянки 

Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам 

Оренда землі 

Пільги учасникам АТО щодо отримання земельних ділянок 

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Право на земельний пай 

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації земельної ділянки (посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/…/1483615…/1483615677/1509083593/) 

 Також на базі Баштанського ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області 

відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги, в ході якої головним спеціалістом Баштанського бюро 

правової допомоги Інною Донченко надано правові консультації 3 

клієнтам. Також розміщено інформаційні буклети різної правової 

тематики на інформаційному стенді Баштанського ДРАЦС ГТУЮ у 

Миколаївській області. 

 30 жовтня представники Баштанського бюро безоплатної правової 

допомоги вчергове взяли участь в груповому профорієнтаційному заході, 

який відбувся в Баштанському районному центрі зайнятості. 

 02 листопада на базі Баштанського РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській 

області відбулася робота Дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги, в ході якої головним спеціалістом Баштанського 

Бюро надано правові консультації 3 клієнтам. Також розміщено 

інформаційні буклети різної правової тематики на інформаційному стенді 

Баштанського РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області. 

 15 листопада на базі Баштанського районного відділу з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції головним 

спеціалістом Баштанського бюро правової допомоги проведено 

консультування громадян з правових питань. Розповсюджено 

інформаційні буклети різної правової тематики на інформаційному стенді 

Відділу. 



 Водночас з начальником Баштанського районного відділу з питань 

пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції домовлено про 

відкриття дистанційного консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги. Дистанційний пункт працюватиме 

кожного першого понеділка місяця з 10.00 до 12.00 год. 

 Заступником начальника Баштанського бюро правової допомоги 

Андрощуком Сергієм спільно з начальником Баштанського РВ ДВС 

ГТУЮ у Миколаївській області здійснено особистий прийом громадян на 

базі Бюро; 

 Заступником начальника Баштанського БПД проведено робочу зустріч з 

керівництвом Баштанської центральної районної бібліотеки, в ході якої 

обговорено питання подальшої співпраці, а також домовлено про 

проведення спільних заходів в рамках Всеукраїнського тижня права з 

учнівською молоддю на базі ЦРБ. Надано інформаційні матеріали різної 

правової тематики для розповсюдження серед відвідувачів бібліотеки. 

 6 грудня на базі Баштанської центральної районної бібліотеки 

заступником начальника Баштанського бюро правової допомоги 

Андрощуком С. спільно з працівниками Баштанської центральної 

районної бібліотеки проведено захід в рамках «Всеукраїнського тижня 

права» з учнями 11 класу Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Темою 

заходу були «Права людини», які висвітлювались у вигляді презентацій 

та соціальних відеороликів. Також в ході проведення заходу присутнім 

було роз’яснено про діяльність бюро. 

 

 

 



 

Заходи Березнегуватського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 3 жовтня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Басько Василь провів в Березнегуватському відділі 

Снігурівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

семінар на тему «Порядок надання безоплатної вторинної правової 

допомоги» та розповсюдив буклети на тему «Бюро правової допомоги: 

ваш юридичний провідник». 

 4 жовтня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги 

прочитана лекція на тему «Оренда земельної ділянки. Покрокова 

інструкція». 

 9 жовтня 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. 

 10 жовтня Василь Басько провів для безробітних, які перебувають на 

обліку в Березнегуватському районному центрі зайнятості, семінар на 

тему «Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу» згідно 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 11 жовтня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Басько Василь провів для працівників Березнегуватського 

відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області семінар на тему «Умови 

призначення і виплати допомоги при народженні дитини». 

 Заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько прийняв участь в урочистих заходах до Дня захисника 

України, які організовані Березнегуватською районною радою та 

райдержадміністрацією та відбувались в районному будинку культури. 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько для відвідувачів бюро правової допомоги прочитана лекція 

на тему «Оренда земельної ділянки. Покрокова інструкція». 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем проведена робоча зустріч з начальником служби у 

справах дітей РДА Фурдак Т.В., за результатами якої досягнуто 

домовленості про розповсюдження працівниками служби у справах дітей 

РДА буклетів на теми: «Позбавлення батьківських прав: підстави та 

порядок розгляду», «Умови призначення і виплати допомоги при 



народженні дитини», «Твої права – твій захист» та на іншу правову 

тематику. 

 23 жовтня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

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

працівників Березнегуватської центральної районної бібліотеки семінар 

на тему «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник». 

 24 жовтня відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Березнегуватського районного центру 

зайнятості, під час якого заступник начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Басько В.М. надав правові консультації відвідувачам 

центру. За наданням первинної правової допомоги звернулись 4 клієнта. 

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

лекція про порядок отримання безоплатної правової допомоги та роздані 

інформаційні буклети. 

 25 жовтня в приміщенні Березнегуватської районної ради, в папки з 

поштовою кореспонденцією сільських рад району в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» заступником начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Басько Василем розміщені матеріали на теми: «Бюро 

правової допомоги: Ваш юридичний провідник», «Звернення громадян. 

Маєш право знати! » задля їх розміщення в місцях відвідування громадян, 

в 14-ти сільських радах району. 

 Заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько взяв участь у святкуванні 230-річниці з дня заснування 

селища Березнегувате, де в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провів 

флешмоб серед мешканців смт.Березнегувате та розповсюдив буклети на 

різну правову тематику. 

 30 жовтня заступником начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько для відвідувачів бюро правової допомоги в 

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

«Позбавлення батьківських прав». 

 Проведено виїзний прийом громадян у Новосевастопольській сільській 

раді Березнегуватського району, де в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

прочитано лекцію на тему «Право громадянина на безоплатну правову 

допомогу», розповсюджено інформаційні буклети. 

 31 жовтня 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 4 клієнта. Також всім присутнім в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція про порядок отримання безоплатної 

правової допомоги та роздані інформаційні буклети. 

 1 листопада заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

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

працівників Березнегуватської центральної районної бібліотеки семінар 

на тему «Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги». 

 6 листопада представником бюро Василь Басько проведена робоча 

зустріч з Нововолодимирівським сільським головою Цацуріним В.В., під 

час якої в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» роз’яснено права громадян 

на безоплатну правову допомогу та за результатами зустрічі досягнуто 

домовленості про розповсюдження працівниками Нововолодимирівської 

сільської ради серед мешканців сільської ради буклетів на теми: 

«Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду», «Умови 

призначення і виплати допомоги при народженні дитини», та на іншу 

правову тематику. 

 7 листопада в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги та роздані 

інформаційні буклети для відвідувачів Управління соціального захисту 

населення Березнегуватської райдержадміністрації. 

 8 листопада в приміщенні Березнегуватської районної ради, в папки з 

поштовою кореспонденцією сільських рад району в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» заступником начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Басько Василем розміщені матеріали на теми: «Бюро 

правової допомоги: Ваш юридичний провідник», «Звернення громадян. 

Маєш право знати! » задля їх розміщення в місцях відвідування громадян, 

в 14-ти сільських радах району. 

 9 листопада Басько Василь прийняв участь у роботі постійної комісії 

районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, 

соціального захисту населення та засобів масової інформації, де 

проінформував присутніх про проведену бюро роботу по виконанню 

заходів «Програми правової освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Березнегуватського району на 2016-2018 роки», 

затвердженої рішенням районної ради від 09 вересня 2016 року №3. 

 11 листопада заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько прийняв участь в урочистих заходах з 

відзначення 50-річчя Новосевастопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів. В рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» також було прочитано лекцію про порядок 



отримання безоплатної правової допомоги та роздано інформаційні 

буклети присутнім. 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги в рамках 

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

передача земельної ділянки». 

 14 листопада Басько Василем для працівників Березнегуватської 

державної нотаріальної контори в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

проведений семінар на тему «Безоплатна передача земельної ділянки 

громадянам із земель державної і комунальної власності». 

 15 листопада Заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

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

флеш-моб з розповсюдження буклетів на тему «Твої права – твій захист» 

серед мешканців смт. Березнегувате. 

 заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

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

розповсюдження буклетів на теми: «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник», «Прийняття спадщини» та інші серед мешканців 

смт. Березнегувате; 

 за графіком, відбулася робота дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Березнегуватського районного 

центру зайнятості, під час якого заступник начальника 

Березнегуватського бюро правової допомоги Басько В.М. надав правові 

консультації відвідувачам центру. За наданням первинної правової 

допомоги звернулись 3 клієнта. Також всім присутнім в рамках проекту 

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

правову допомогу та роздані інформаційні буклети; 

 заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему «Оренда земельної 

ділянки. Покрокова інструкція». 

 27 листопада співробітник бюро Василь Басько спільно з 

Березнегуватським районним товариством інвалідів, Березнегуватським 

відділом Снігурівського об’єднаного управління ПФУ, Управлінням 

соціального захисту населення Березнегуватської РДА взяв участь у 

засіданні «круглого столу», де в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

прочитав лекцію про порядок отримання безоплатної правової допомоги 

та роздав інформаційні буклети присутнім. 



 В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 23.11.2017 року 

за № 95-97 опублікована стаття «Про правову освіту та показник 

людяності» та в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» опублікована стаття 

«Поняття безоплатної первинної правової допомоги». 

 28 листопада відбулася робота дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Березнегуватського району управління соціального захисту населення 

Березнегуватської райдержадміністрації, під час якого заступник 

начальника Березнегуватського бюро правової допомоги Басько В.М. 

надав правові консультації відвідувачам центру. За наданням первинної 

правової допомоги звернулось 3 клієнта. Також всім присутнім в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція про порядок отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роздані інформаційні 

буклети. 

 29 листопада в приміщенні Березнегуватської районної ради, в папки з 

поштовою кореспонденцією сільських рад району в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» заступником начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Басько Василем розміщені матеріали на теми: 

«Прийняття спадщини», «Умови призначення і виплати допомоги при 

народженні дитини», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний 

провідник» задля їх розміщення в місцях відвідування громадян, в 14-ти 

сільських радах району. 

 Заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Василь Басько, з нагоди проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня 

права, на виконання графіку виступів працівників відділу 

«Березнегуватське бюро правової допомоги» в навчальних закладах 

сільської місцевості в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провів для 

учнів 9-их класів Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 семінар на 

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

різну правову тематику. 

 Заступник начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василь, з нагоди проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня 

права, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитав для працівників та 

відвідувачів Березнегуватської центральної районної бібліотеки лекцію 

на тему «Безоплатна передача земельної ділянки із земель державної і 

комунальної власності». 

 В Березнегуватському бюро правової допомоги в рамках проведення у 

2017 році Всеукраїнського тижня права, в рамках проекту «Я МАЮ 



ПРАВО!», на інформаційній стійці правового інформування населення 

розміщені матеріали про права і свободи людини. 

 8 грудня в приміщенні Березнегуватської районної ради, в папки з 

поштовою кореспонденцією сільських рад району в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» заступником начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Василь Басько розміщені матеріали на теми: 

«Безоплатна передача земельної ділянки», «Прийняття спадщини», 

«Зняття з реєстрації місця проживання» «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник» задля їх розміщення в місцях відвідування 

громадян, в 14-ти сільських радах району. 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем для відвідувачів бюро правової допомоги в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція на тему «Оренда земельної 

ділянки. Покрокова інструкція». 

 12 грудня представник бюро прочитав лекцію на тему «Не знаєш, як 

оформити субсидію» для працівників районної ради та здійснив 

консультування двох громадян. 

 13 грудня Василь Басько провів флеш-моб з розповсюдження буклетів на 

теми: «Встановлення факту належності особі правовстановлюючих 

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

інші серед мешканців смт. Березнегувате. 

 15.12.2017 - заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько взяв участь у черговій сесії Березнегуватської 

районної ради за участю представників органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 

 Заступником начальника Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько Василем проведена робоча зустріч з Білокриницьким сільським 

головою Жиленко А.А., під час якої в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

роз’яснено про права громадян на безоплатну правову допомогу та за 

результатами зустрічі досягнуто домовленості про розповсюдження 

працівниками Білокриницької сільської ради серед мешканців сільської 

ради буклетів на теми: «Прийняття спадщини», «Позбавлення 

батьківських прав: підстави та порядок розгляду», «Умови призначення і 

виплати допомоги при народженні дитини», «Виселення з квартири без 

надання іншого жилого приміщення. Позбавлення особи права 

користування жилим приміщенням» та на іншу правову тематику ЯМП! 

 19.12.2017 - за графіком, відбулася робота дистанційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги на базі Березнегуватського районного 

центру зайнятості, під час якого заступник начальника 

Березнегуватського бюро правової допомоги Басько В.М. надав правові 



консультації відвідувачам центру. Також всім присутнім, в рамках 

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

безоплатну правову допомогу та роздані інформаційні буклети. 

 20.12.2017 - заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

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

семінар для працівників Березнегуватської районної організації 

Українського товариства мисливців і рибалок на тему «Безоплатна 

передача земельних ділянок громадянам із земель державної і 

комунальної власності». 

 22 грудня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько прийняв участь у черговій сесії 

Березнегуватської районної ради за участю представників органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій. 

 26 грудня відбулася робота дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Березнегуватського району 

управління соціального захисту населення Березнегуватської 

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

консультації відвідувачам центру. За наданням первинної правової 

допомоги звернулось 3 клієнта. Також всім присутнім в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» прочитана лекція про порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роздані інформаційні буклети. 

 27 грудня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

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

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

належності особі правовстановлюючих документів», «Бюро правової 

допомоги: Ваш юридичний провідник» та інші серед мешканців 

смт.Березнегувате. 

 28 грудня заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

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

розмістив буклети на різну правову тематику на інформаційній стійці 

Березнегуватського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. 



 

 

 

Заходи Воскресенського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 Протягом тижня працівниками Воскресенського бюро було здійснено 

виїзди до сіл Білозірка, Засілля та пгт. Первомайське. 

 Було проведено робочу зустріч з головою сільської ради с. Білозірка та 

досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю. 

 Розповсюджено інформацію про діяльність бюро серед громадян 

населених пунктів, було проведено зустрічі з соц. працівниками. В 

державних підприємствах та установах додатково було розповсюджено 

інформаційні буклети та іншу правопросвітницьку літературу. 

 Працівниками Воскресенського бюро в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" було проведено урок серед учнів Філії Надбузького 

професійного аграрного ліцею на тему "Права дитини". Було 

розповсюджено інформаційні буклети та надано індивідуальні 

консультації всім бажаючим. Також надано допомогу у складанні 

звернень до органів державної влади. 

 Працівниками бюро було здійснено виїзд до Вітовського районного 

комісаріату для налагодження співпраці і при потребі надання правової 

допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО. 

 Також було проведено чергову зустріч з головою Жовтневого районного 

осередку ВОІ СОІУ О. Сливка та складено план дій щодо заходів 

приурочених до дня інвалідів. 



 Розповсюджено матеріали про діяльність бюро в Управлінні Держпраці у 

Миколаївській області. 

 Протягом робочого тижня працівником Воскресенського бюро Миколою 

Богатим було здійснено черговий виїзд до с. Калинівка Вітовського 

району, де в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" було розповсюджено 

інформаційні буклети та надано первинну правову допомогу громадянам. 

 В рамках Всеукраїнського тижня права співробітником бюро Микола 

Богатий проведено інформаційну лекцію для учнів Лиманівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Вітовського району. Серед школярів було розповсюджено 

інформаційні буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 В Лиманівській сільській раді відбувся прийом громадян та надано 

правові консультації мешканцям громади з найбільш актуальних питань. 

 Фахівець Воскресенського бюро правової допомоги Микола Богатий 

відвідав Вітовський районний центр зайнятості, де відбувся семінар для 

осіб, що перебувають на обліку в Вітовському районному центрі 

зайнятості. Під час правопросвітницького заходу присутні дізналися про: 

порядок надання первинної та вторинної правової допомоги; де можна 

отримати правову допомогу у Миколаївській області. Також учасники 

мали можливість отримати консультацію від фахівця Бюро. Крім цього, 

Микола Богатий розповів про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!», який стартував з метою підвищення правової свідомості 

українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх 

прав у повсякденному житті. 

 

Заходи Казанківського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 



 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Інна 

Ликова провела інформаційний флеш-моб бюро серед органів та установ 

смт Казанка у рамках Загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 начальнику відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець з нагоди святкування Дня юриста України вручено подяку 

Казанківської райдержадміністрації за успішне виконання посадових 

обов’язків, розвиток системи безоплатної правової допомоги та внесок у 

становлення правової держави. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець провів робочу зустріч із представниками Казанківського 

районного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України. Досягнуто домовленості про поглиблення 

співпраці, організацію спільних правопросвітницьких заходів та 

проведення правороз'яснювальної роботи у сфері пробації у рамках 

Загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

 начальник відділу Євген Мороховець провів робочу зустріч із директором 

Казанківського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Перовою Л.М. щодо проведення правороз'яснювальної роботи серед 

вихованців закладу у рамках Загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», також поширено 

інформаційні буклети «Правові орієнтири для кожної дитини». 

 19 жовтня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець здійснив виїзди з мультидистанційною групою 

соціального обслуговування населення на територію с. Троїцько-

Сафонове та с. Миколаївка Казанківського району. В бібліотеках на 

території зазначених сільських рад відбулися засідання слухачів 

«Університету третього віку» територіального центру соціального 

обслуговування Казанківського району, під час яких Євген Мороховець 

провів лекції на теми: «Оформлення спадщини» та «Договір оренди 

землі», розповсюдив інформаційні буклети різної правової тематики, 

презентував інформаційні матеріали стосовно Загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

 20 жовтня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець провів робочу зустріч із в.о. начальника 

Казанківського районного відділу ДВС Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Головіним О.Ю. стосовно 

організації спільних правопросвітницьких заходів та проведення 



правороз'яснювальної роботи у рамках Загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 24 жовтеня головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова провела інформаційний флеш-моб бюро серед 

органів та установ смт Казанка. 

 25 жовтня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець у рамках Загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провів практикум на 

тему: "Захист прав дітей" для працівників Казанківської центральної 

районної бібліотеки, здійснено оформлення тематичного куточка "Я маю 

право" та "Правова допомога", розповсюджено інформаційні буклети 

«Правові орієнтири для кожної дитини» 

 26 жовтня у приміщенні бюро на основі укладеного Меморандуму про 

співпрацю та у рамках Загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено індивідуальний тренінг "Знай свої 

права!" для осіб, які перебувають на обліку в органах пробації. 

 27 жовтня у селі Володимирівка Казанківського району відбулося виїзне 

засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при 

голові Казанківської районної ради за участі голови районної ради, 

заступника голови райдержадміністрації, селищного та сільських голів. 

Одним із питань пленарної частини засідання було визначено 

забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо 

надання безоплатної правової допомоги. На запрошення голови районної 

ради В.В. Коніщука участь у засіданні взяв начальник відділу 

«Казанківське бюро правової допомоги» Євген Мороховець, який 

окреслив для присутніх можливі форми взаємодії, напрямки посилення 

співпраці у контексті забезпечення громади доступом до безоплатної 

правової допомоги. Також серед сільських голів району поширено 

інформаційні буклети бюро та листівки у рамках Загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 21 листопада начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець, на виконання наказу Міністерства юстиції України 

від 13.11.2017 року №4300/7, повідомлення Координаційного центру з 

надання правової допомоги, наказу Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області та 

доручення Другого Миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги стосовно проведення конкурсу 

з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, у приміщенні бюро провів співбесіду з адвокатом 

Коваленком Павлом Павловичем. При проведенні співбесіди адвоката 

було ознайомлено із умовами конкурсу, висвітлено переваги роботи у 



системі безоплатної правової допомоги. За результатами зустрічі 

досягнуто домовленості про участь Павла Павловича у конкурсі з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» провів робочу зустріч із представниками Казанківської 

районної організації ветеранів війни та праці. Для присутніх прочитано 

лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога» та поширено 

інформаційні буклети та листівки правового спрямування. За 

результатами зустрічі досягнуто домовленості про запрошення 

представника бюро на наступне засідання президії та визначено 

пріоритетні теми лекцій для членів організації; 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Інна 

Ликова в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» провела інформаційний флеш-моб бюро у приміщенні 

Казанківського відділення «Укрпошти». 

 протягом тижня працівники бюро правової допомоги Євген Мороховець 

та Інна Ликова в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» провели інформаційний флешмоб бюро серед мешканців 

смт Казанка та практикум для слухачів Університету третього віку на 

тему: «Безоплатна правова допомога» та «Субсидія для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2017 році». 

 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Інна 

Ликова в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!!» спільно з працівниками Казанківської цетральної 

районної бібліотеки провела правопросвітницьку лекцію на тему «Знай 

свої права!» та «Безоплатна правова допомога» для учнів 10-11 класів 

Казанківської ЗОШ №2. 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» провів практикум для слухачів Університету третього 

віку на тему: «Безоплатна правова допомога». 

 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець в м. Миколаєві взяв участь у тренінгу «Захист прав шукачів 

притулку для біженців. Міжнародні та національні стандарти». У ході 

заходу розглядалися питання щодо процедури визначення статусу 

біженця за Конвенцією про статус біженців 1951 року та Законом 

України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», особливості представництва шукачів притулку та 



оскарження рішень ДМС України щодо статусу біженця або особи, яка 

потребує додаткового захисту. 

 Начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» Євген 

Мороховець до Всеукраїнського тижня права та в рамках 

Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

спільно з партнерами бюро – представниками Казанківського районного 

центру зайнятості населення, в с. Новоданилівка Казанківського району 

провів виїзний прийом для осіб, позбавлених волі, які вібувають 

покарання у Казанківській ВК-93. Цільовою аудиторією було визначено 

осіб, у яких закінчується термін ув'язнення. Присутніх ознайомлено із 

роботою системи безоплатної правової допомоги, надано індивідуальні 

правові консультації, поширено інформаційні буклети, листівки з 

контактними даними центрів та бюро. 

 14 грудня головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова в рамках Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» провела інформаційний флеш-моб бюро серед 

органів та установ смт Казанка. 

 20.12.2017 головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова у рамках Всеукраїнського правопросвітницього 

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

допомога» на засіданні президії Казанківської районної організації 

ветеранів війни та праці. Також серед усіх присутніх розповсюджено 

інформаційні листівки та буклети правової тематики. 

 21.12.2017 начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець у рамках Всеукраїнського правопросвітницього 

проекту «Я маю право!» провів практикум для слухачів Університету 

третього віку на тему «Безоплатна правова допомога» та «Знай свої 

права!». 

 27 грудня головний спеціаліст відділу «Казанківське бюро правової 

допомоги» Інна Ликова в рамках Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» провела інформаційний флеш-моб бюро серед 

мешканців смт Казанка, поширила інформаційні буклети: «Оформлення 

спадщини» та «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник» 

 28 грудня начальник відділу «Казанківське бюро правової допомоги» 

Євген Мороховець в рамках Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» провів практикум на тему: «Звернення 

громадян» та лекцію «Право на безоплатну правову допомогу» для 

слухачів Університету третього віку. 



 

Заходи Новобузького бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 20 грудня співробітники відділу "Новобузьке бюро правової допомоги" 

Анжела Лізніченко та Володимир Сухоруков провели урок права у 

Вільнозапоріжській ЗОШ І-ІІІ ступенів Новобузького району 

Миколаївської області. В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" школярам було роз'яснено права та свободи людини, а також 

обов'язки та відповідальність неповнолітніх. Розповсюджено 

інформаційні буклети про систему БПД та проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 співробітники відділу "Новобузьке бюро правової допомоги" провели 

прийом громадян у с. Вільне Запоріжжя Новобузького району 

Миколаївської області. Нагадаємо, що в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" діють мобільні точки доступу до безоплатної правової 

допомоги. Під час прийому у сільській раді с. Вільне Запоріжжя 

громадянам надавались консультації з питань укладання договорів 

оренди земельних ділянок, оформлення земельної ділянки та багато 

інших. Також під час виїздів мобільної групи було розповсюджено 

інформаційні буклети проекту "Я МАЮ ПРАВО!" на тему захисту прав 

громадян. 



 

 

Заходи Снігурівського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 Протягом тижня працівниками Снігурівського бюро правової допомоги 

проведено зустрічі з представниками Снігурівського відділення 

Баштанської ОДПІ, Снігурівського УПФУ, головою Снігурівської 

громадської організації ветеранів, учасників АТО, матерів та дружин 

військових "Разом ми сила" та проведено флешмоб до Дня Українського 

козацтва під час святкування якого здійснено 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. 

 Проведено інформування щодо роботи та видів діяльності системи 

безоплатної правової допомоги серед співробітників та відвідувачів 

Державної казначейської служби Снігурівського району, Снігурівської 

міської ради, санітарно-епідеміологічної служби Снігурівського району. 

Також було розповсюджено інформаційні буклети про порядок надання 

первинної та вторинної правової допомоги. 



 Протягом минулого тижня в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

працівниками Снігурівського бюро проведено зустрічі з представниками 

Снігурівського відділення ПАТ Укрзалізниця,  ПП Погрібна, супермаркет 

33 кв. метра та проінформовано населення м. Снігурівки та району про 

роботу та види діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюджено листівки з контактними даними бюро та буклети на 

різноманітну правову тематику. 

 Працівниками Снігурівського бюро БПД розповсюджено буклети на 

теми: "Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника" та 

"Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів" 

серед працівників та відвідувачів Снігурівського відділення "Нова 

пошта", Снігурівського районного сектору державної міграційної служби, 

а також проінформовано населення м. Снігурівки та району про роботу та 

види діяльності системи безоплатної правової допомоги,розповсюджено 

листівки з контактними даними бюро та буклети на різноманітну правову 

тематику. 

 Протягом тижня працівниками Снігурівського бюро розповсюджено 

буклети на теми:"Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у 

випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на 

майно", та "Зняття з реєстрації місця проживання". 

 Також в рамках проекту "Я маю право", серед працівників та відвідувачів 

"Снігурівського відділу ведення Державного реєстру виборців" та 

"Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів у Снігурівському районі", 

проінформовано населення м. Снігурівки та району про роботу та види 

діяльності системи безоплатної правової допомоги,розповсюджено 

листівки з контактними даними бюро та буклети на різноманітну правову 

тематику. 

 Протягом тижня працівниками Снігурівського бюро розповсюджено 

буклети на теми:"Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної 

плати", та "Зняття з реєстрації місця проживання". 

 Також в рамках проекту "Я маю право" розповсюджено інформаційні 

матеріали на тему: "Не знаєш, як оформити договір оренди землі?" серед 

працівників та відвідувачів "Снігурівський "Гарант сервіс" та КП 

"Снігурівський благоустрій". Проінформовано населення м. Снігурівки та 

району про роботу та види діяльності системи безоплатної правової 

допомоги,розповсюджено листівки з контактними даними бюро та 

буклети на різноманітну правову тематику. 

 Протягом тижня, працівниками Снігурівського бюро правової допомоги 

Євген Майборода та Анастасия Бусахина розповсюджено буклети на 

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



"Порядок розірвання шлюбу". Також в рамках проекту "Я маю право" 

проведено роз'яснення на теми: "Не знаєш, як вирішити спір?", 

"Забирають бізнес? Відбирають майно", серед працівників та відвідувачів 

Снігурівський «Гарант сервіс» ПП Чабанов А. та Снігурівський РВ 

служби пробації Південного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України, також поінформовано населення м.Снігурівки та району про 

роботу та види діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

розповсюджено листівки з контактними даними бюро та буклети на 

різноманітну правову тематику. 

 Протягом тижня, працівниками, в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 

проведено роз'яснення на теми: "Забирають бізнес? Відбирають 

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

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

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

виплаченої заробітної плати", серед жителів м. Снігурівки та району, а 

також поінформовано про роботу та види діяльності системи безоплатної 

правової допомоги,,розповсюджено листівки з контактними даними бюро 

та буклети на різноманітну правову тематику. 

 За минулий тиждень працівниками Снігурівського бюро в рамках проекту 

"Я МАЮ ПРАВО!" та до "Всеукраїнського тижня права" здійснено 

виїзний прийом громадян в Киселівську сільську раду Снігурівського 

району, де було надано консультації щодо антирейдерського захоплення 

землі та проведено вуличне інформування громадян, розповсюджено 

буклети щодо проекту "Я маю право", серед працівників філії 

Снігурівської швейної фабрики розповсюджено листівки з контактними 

даними Снігурівського бюро правової допомоги та буклети на 

різноманітну правову тематику. 

 працівниками Снігурівського бюро в рамках проекту "Я маю право" 

проведено роз'яснення на теми: "Забирають бізнес? Відбирають майно", 

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

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

реєстрації місця проживання" та "Стягнення нарахованої, але не 

виплаченої заробітної плати", серед працівників та відвідувачів магазину 

"ЕКОНОМ" ПП Дібров та ПП Кісельов, а також проінформовано 

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

безоплатної правової допомоги,розповсюджено листівки з контактними 

даними бюро та буклети на різноманітну правову тематику. 



 

 

 

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. 2 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Болгак та Катерина Середенко взяли участь у 

Херсон Зустріч з обговорення проекту Кодексу етики медіатора. 

Чергова очна зустріч з обговорення стандартів етичної поведінки 

медіатора в межах Всеукраїнського туру з обговорення проекту 

Кодексу етики медіатора, що проводиться Національною асоціацією 

медіаторів України (НАМУ) протягом серпня-жовтня 2017 року, 

відбулась в м. Херсон. Проект Кодексу розроблений Комітетом із 

стандартизації НАМУ за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні. Під час зустрічі було обговорено встановлення етичних основ, 

принципів та стандартів діяльності медіатора задля забезпечення 

єдиних вимог до надання медіаторами якісних послуг. 



 

2. 10 жовтня директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олег Антонець взяв участь у Круглий стіл на тему: 

"Правова освіта: шляхи удосконалення", що пройшов у Кризовому 

медіа-центрі. У круглому столі також взяли участь представники 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області, Правозахисне об'єднання "Ти ж юрист", Головне управління 

Національної поліції в Миколаївській області, голова Координаційної 

ради молодих юристів при ГТУЮ у Миколаївській області Каплій 

Олена Володимирівна, доцент кафедри кримінального права та інших 

кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права НУ 

«ОЮА» Сидоренко Олена Михайлівна, та інші. Учасники круглого 

столу обговорювали нові форми, методи та інструменти розвитку 

правової освіти та культури в українському суспільстві. Директор Олег 

Антонець проінформував присутніх про роботу системи БПД та старт 

Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!", який має на меті 

покращення правової обізнаності всіх категорій населення. 



 

3. Співробітник Другого миколаївського місцевого центру Юлія Болгак 

взяла участь у проекті UInn – молодіжному інноваційному майданчику 

для підтримки розвитку демократії та прав людини. Задля 

ознайомлення з інноваційними підходами, і поступу від теорії до 

практики, U-Inn зібрав майже 100 молодих людей, які зацікавлені в 

соціальних змінах. Молодь пропонувала свої ідеї щодо мобільних 

додатків, рекламних кампаній і соціальних підприємств для вирішення 

таких важких питань, як підвищення прозорості влади, вплив на 

місцеву владу, захист прав людини та досягнення рівності між 

чоловіками та жінками. 

 

4. 12 жовтня, в приміщенні Миколаївської міської ради відбулися 

установчі збори для формування складу Ради з питань молодіжної 

політики при міському голові. Під час заходу фахівці Другий 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД та Головне 

територіальне управління юстиції у Миколаївській області провели 

інформаційну кампанію для учасників Ради, в якій розповіли про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!». 



 

5. Начальник відділу правопросвітництва Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Юлія Болгак взяла участь в Форумі 

«Три роки внутрішнього переміщення: виклики та вдалі практики 

інтеграції»  та поділилася успішними практиками інтеграції ВПО під 

час заходу. Метою Форуму є обмін інформацією та надихаючим 

досвідом учасників, сприяння мережуванню внутрішньо переміщених 

осіб, організацій, які з ними працюють, та різних зацікавлених сторін, 

що впроваджують політику та практики, спрямовані на інтеграцію 

переселенців у приймаючі громади. Під час форуму було досягнуто 

наступних завдань: поширення «історій успіху» та конкретних 

прикладів позитивних змін у результаті внеску внутрішньо 

переміщених осіб, що добре інтегрувались у приймаючі громади в 

Україні; обмін досвідом проведення інтеграційних ініціатив, заходів та 

проектів, що реалізуються різними державними інституціями та НУО 

у сфері зайнятості, підприємництва, освіти, громадянської участі тощо; 

підвищення обізнаності щодо існуючих складнощів внутрішнього 

переміщення, які потребують вирішення на регіональному та 

національному рівнях; сприяння розвитку інтеграційної політики для 

внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення довготривалих 

рішень на місцевому та національному рівнях. 



 

6. На Миколаївщині презентували програму правової допомоги. 24 

жовтня 2017 року, Регіональний центр з надання БВПД у 

Миколаївській області провів круглий стіл на тему: «Як органи 

місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові 

потреби громад?». Мета заходу – поширення позитивного досвіду 

взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

органів місцевого самоврядування та громадських організацій у 

розробленні, прийнятті та реалізації місцевих програм надання 

безоплатної правової допомоги, пошук дієвих механізмів вирішення 

проблемних питань, що виникають при реалізації програм. Начальник 

відділу правопросвітництва Другого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД Юлія Болгак взяла участь у заході та презентувала 

позитивні практики. 



 

7. 30 жовтня головний спеціаліст Другого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД Катерина Середенко взяла участь у Круглому 

столі на тему: "Медіація, як спосіб позасудового урегулювавання 

конфліктів – в професії юриста", що проходив на базі Миколаївського 

інституту права НУ «ОЮА». Під час заходу адвокат-медіатор 

Балацька Оксана виступила з доповіддю «Введення в медіацію. Що це 

таке? Як це працює? Для чого це потрібно?». Жваву дискусію також 

викликав виступ судді Новобузького районного суду Миколаївської 

області Васильченко Наталії Олександрівни на тему: "Навіщо медіація 

судовій моделі? Моделі судової медіації. Пілотні проекти з 

впровадженням медіація в судах". Учасниками круглого столу стали 

начальник Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Роман Возняк; суддя-тренер Національної 

школи суддів України, суддя-спікер Жовтневого районного суду 

Миколаївської області Глубоченко Сергій Михайлович; начальник 

Вiтовського районного сектору Миколаївського мiського вiддiлу з 

питань пробацiї Пiвденного мiжрегiонального управлiння з питань 

виконання кримiнальних покарань та пробацiї Мiнiстерства юстиції, 

капiтан внутрiшньої служби Білявська Дарина, а також студенти, 

науково-педагогічні працівники та практикуючі юристи. 



 

8. Начальника відділу правопросвітництва Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Юлію Болгак було запрошено до 

участі у Молодіжному форумі «DOBRE ДІЙ» в ролі спікера, де 

фахівчиня Центру розповіла про важливість громадської активності, а 

також запросила молодь з ОТГ Миколаївської області долучитися до 

конкурсу фоторобіт. 

 

9. 1 листопада начальником відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олексієм Костенко 

прийнято участь у круглому столі "Основи адвокатської діяльності", 

на базі Миколаївського інституту права НУ ОЮА. На круглому столі 

були присутні адвокати та представники Ради адвокатів Миколаївської 

області. Під час круглого столу обговорювались питання повноважень 

адвокатів, новели в адвокатській етиці, відбувся обмін досвідом. 



 

10.  В приміщенні Кризового медіа-центру. Миколаїв відбулась Прес-

конференція, присвячена старту конкурсу фоторобіт. Другий 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД оголосив про 

проведення конкурсу фоторобіт «Права людини – мої права», який 

присвячений святкуванню Міжнародного дня захисту прав людини 10 

грудня 2017 року. 

 

11. Угода про співпрацю, яку підписали Начальник Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман 

Возняк, Директор Департаменту праці та соцзахисту Миколаївської 

міської ради Сергій Бондаренко та керівник ГО «Незалежна соціальна 

адвокація та правозахист» Тетяна Добриднік в рамках реалізації 

національного проекту "Я МАЮ ПРАВО!", об’єднає ресурси органів 

влади між собою та громадських організацій заради підвищення рівня 

правової культури та правової інформованості громадян, зокрема 

вразливих груп населення. Для досягнення цієї мети найближчим 



часом заплановано: двічі на місяць прийоми громадян спеціалістами 

управління юстиції та фахівцями Другий миколаївський місцевий 

центр з надання БВПД на базі районних управлінь Департаменту праці 

та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; лекції 

щодо роз’яснення чинного законодавства для літніх людей в рамках 

роботи Інституту третього рівня; консультації осіб з обмеженими 

фізичними можливостями в режимі онлайн за допомогою Skype з 

метою забезпечення доступу таких осіб до отримання безоплатної 

правової допомоги; та інші соціально важливі заходи. Проведення 

спільних інформаційних заходів надасть можливість громадянам 

безкоштовно отримати відповідь: як нарахувати субсидію, як боротись 

із незаконним захопленням власності, яким чином захистити свої 

права тощо. 

 

12. Проведено «День відкритих дверей» для адвокатів, які бажають 

надавати безоплатну вторинну правову допомогу.  28 листопада 

Другим миколаївським місцевим центром з надання БВПД 

організовано та проведено «День відкритих дверей» для адвокатів, які 

бажають надавати БВПД та прийняти участь у конкурсі з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання БВПД. На заході були присутні 

адвокати м. Миколаєва. Працівники Центру ознайомили присутніх з 

системою БПД, механізмом видання доручень та подання звітності, 

укладання контрактів, проведено майстер-клас з розрахунку 

винагороди адвоката. Також присутніх поінформовано про строки та 

умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання БВПД. 



 

13. Круглий стіл "Протидія насильству в сім'ї" відбувся 29 листопада у 

Миколаївському інституті права НУ "ОЮА" в рамках проведення 

Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства", яка з 1991 року 

підтримується міжнародною спільнотою. Організаторами зустрічі 

виступили Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській 

області та Координаційна рада молодих юристів при ГТУЮ у 

Миколаївській області. Всеукраїнська акція "Протидія насильству в 

сім'ї" проводиться кожного року з метою привернення уваги 

громадськості до актуальних для суспільства проблем подолання 

насильства в сім’ї; протидії торгівлі людьми та жорстокого 

поводження з дітьми; гендерного насильства та забезпечення рівних 

прав жінок і чоловіків; активізації партнерського руху органів 

державної влади, державних закладів, громадських організацій щодо 

викорінення домашнього насильств. У круглому столі "Протидія 

насильству в сім'ї" взяли участь представники Управління юстиції у 

Миколаївській області, Координаційної ради молодих юристів, 

Першого та Другого миколаївських місцевих центрів з надання БВПД, 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Департаменту 

соціального захисту населення Миколаївської ОДА, Управління 

Національної поліції у Миколаївській області, Служби у справах дітей, 

Миколаївського інституту права НУ «ОЮА», НУ кораблебудування 

імені адмірала Макарова та громадських організацій, які захищають 

інтереси громадян, постраждалих від насильства. 



 

14.  30 листопада Другим миколаївським місцевим центром з надання 

БВПД було організовано робочу зустріч із адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за 

контрактом. Робоча зустріч відбулася у приміщенні Центру, присутні 

адвокати Іван Чеботарьов, Сергій Корець, Геннадій 

Константиновський. На зустрічі обговорено стандарти якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі, подання звітів за виконаними дорученнями, заповнення 

розрахунків винагороди адвоката ЦАС, ПРК, ПД, відбувся обмін 

досвідом. 

 

15.  5 грудня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Сніжана Качалова та Ананко Марина взяли участь у 

тренінгу стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

який було проведено представниками Національного агентства з 

питань запобігання корупції та експертами Програми Розвитку ООН у 

приміщені Миколаївської обласної ради. Спікерами було роз’яснено 

теоретичні та практичні аспекти з теми конфлікту інтересів, зазначено 



алгоритми дій при його наявності та надано відповіді на питання 

учасників тренінгу. 

 

16. Щороку мільйони чоловіків, жінок і дітей вимушені полишати свої 

домівки, щоб уникнути конфліктів та переслідувань. У зв'язку з цим, 

на базі Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

відбулась зустріч представників ГО "Десяте квітня" та представників 

системи безоплатної правової допомоги в Миколаївській області, а 

саме заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Миколаївській області Віктора Сандула, заступниці директора 

Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Ольги 

Василенко та директора Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олега Антонця. В ході зустрічі обговорювалися правові 

засади надання міжнародного захисту в Україні та відповідні 

європейські стандарти, проблемні питання розгляду даної категорії 

справ у судах та практичні методи їх вирішення. На завершення 

домовились про подальшу співпрацю та запланували заходи на 

наступний рік, які допоможуть у вирішенні проблем пов'язаних з 

подібними правовими потребами громадян. 

 

17.  24 листопада підписано Меморандум про співпрацю між директором 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом 

Антонцем та директором ГО "Незалежна соціальна адвокація та 



правозахист" Тетяною Добриднік у сфері надання безоплатної 

правової допомоги. Метою цього Меморандуму є об'єднання зусиль 

сторін, спрямованих на захист, дотримання та забезпечення гарантій 

державного захисту конституційних прав і свобод громадян, зокрема 

права осіб на безоплатну правову допомогу. 

 

18. 15 грудня у бібліотеці ім. О. Гмирьова відбувся круглий стіл на тему 

"Забезпечення захисту прав громадян - запорука успішного розвитку 

держави". Організатори круглого столу: Головне територіальне 

управління юстиції у Миколаївській області. Серед учасників заходу 

також був директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олег Антонець, який розповів про діяльність Центру та 

інформаційну роботу, яка проводиться Центром. 

 

19. 14 грудня підписано Меморандум про співпрацю між директором 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом 

Антонцем та директором Інгульського районного центру зайнятості 

Ольгою Кугляр у сфері надання безоплатної правової допомоги. 

Метою цього Меморандуму є об'єднання зусиль сторін, спрямованих 



на захист, дотримання та забезпечення гарантій державного захисту 

конституційних прав і свобод громадян, зокрема права осіб на 

безоплатну правову допомогу. 

 

20. Співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олена Заболотня та Анастасия Васеньова взяли участь у 

тренінгу «Захист прав шукачів притулку та біженців. Міжнародні та 

національні стандарти» для надавачів правової допомоги 

Миколаївської області. Під час заходу розглядалися питання щодо 

процедури визначення статусу біженців та шукачів притулку за 

Конвенцією про статус біженців 1951 року та Законом України «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту». Також було розглянуто особливості правового 

представництва шукачів притулку та оскарження рішень ДМС України 

щодо статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. 

Тренінг проводився в рамках проекту «Посилення доступу до 

правосуддя шукачів притулку, мігрантів та інших вразливих груп 

іноземних громадян в Україні», що виконується за підтримки 

американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». 

 

1.3. Децентралізація системи БПД 



Протягом ІV кварталу 2017 року укладено 1 контракт з адвокатами, 

включеними до реєстру адвокатів, які надають БВПД. 

Також Центром у ІV кварталі 2017 року оплачено послуги та відшкодовано 

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

78407,46 грн. 

Крім того, Центром видано 49 наказів про уповноваження працівників Центру 

та бюро правової допомоги на надання БВПД. 

Щомісяця проводиться аналіз щодо кількості виданих доручень адвокатам. 

30 листопада 2017 року Центром було організовано робочу зустріч з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 

основі за контрактом. Робоча зустріч відбулася у приміщенні Центру, присутні 

адвокати Іван Чеботарьов, Сергій Корець, Геннадій Константиновський.  

На зустрічі обговорено стандарти якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та 

представництва у кримінальному процесі, подання звітів за виконаними 

дорученнями, заповнення розрахунків винагороди адвоката ЦАС, ПРК, ПД, 

відбувся обмін досвідом. 

 

 

28 листопада 2017 року Центром організовано та проведено «День 

відкритих дверей» для адвокатів, які бажають надавати БВПД та прийняти 

участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД. 

На заході були присутні адвокати м. Миколаєва. Працівники Центру 

ознайомили присутніх з системою БПД, механізмом видання доручень та 

подання звітності, укладання контрактів, проведено майстер-клас з розрахунку 

винагороди адвоката. Також присутніх поінформовано про строки та умови 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=564661457205281


проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

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

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

У ІV 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. Адвокати не 

виявили зацікавленість здійснювати захист за таким контрактом, крім тих, що 

виявили таку зацікавленість під час анкетування у ІІІ кварталі 2017 року 

(адвокати Свідзинський Р.М., Башук В.Ф., Бережнова І.В., Завадська Л.М.). 

 

1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

Щомісяця проводиться аналітика розподілу справ між адвокатами, аналітика 

прийнятих актів та виплачених коштів адвокатам. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 02 жовтня  по 29 грудня 2017 року місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 



структурними підрозділами, було зареєстровано  2731 звернення клієнтів, 276 

з них написали письмову заяву про надання БВПД, 2455 особам було надано 

правову консультацію. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації та 

консультацій 659 473 186 

2 
Відділ “Баштанське бюро правової 

допомоги” 
350 325 25 

3 
Відділ “Березнегуватське бюро правової 

допомоги” 
327 321 6 

4 
Відділ “Воскресенське бюро правової 

допомоги” 
221 219 2 

5 
Відділ “Казанківське бюро правової 

допомоги” 
395 356 39 

6 
Відділ “Новобузьке бюро правової 

допомоги” 
451 442 9 

7 
Відділ “Снігурівське бюро правової 

допомоги” 
328 319 9 

8 
Разом по МЦ 

2731 2455 276 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 262 рішень про надання БВПД та надано 236 доручень адвокатам та 

49 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 7 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного права 392 (14%), з інших питань 383 (14%),  сімейного 324 

(12%), спадкове 298 (11%), соціального забезпечення  290 (10%), договірного 

211 (8%), земельного 192 (7%), житлового 188 (7%), з питань виконання 

судових рішень 155 (6%), трудового 127 (5%), адміністративного 106 (4%), з 

неправових питань 36 (1%), медичного 29 (1%). 

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

категорією питань. 



 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю.  

  

     

              

Жінки – 921 (56%) 

Чоловіки – 737 (44%) 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком. 



 

до 18 років – 10 (1%) 

від 18 років до 35 років – 371 (22%) 

від 35 до 60 років – 884 (53%) 

старше 60 років – 393 (24%) 

 

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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

168 (64%), інвалідам 41 (16%), ветеранам війни 42 (16%), внутрішньо 

переміщеним особам 6 (2%), діти-сироти 3 (1%), діти, позбавлені батьківського 

піклування 1 (0,5%), особи, які звернулися для отримання статусу особи, на яку 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 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 02 жовтня по 29 грудня 2017 року було: 

 здійснено 27 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 

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 221 особу, в тому числі 124 особи звернулось 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 97 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 166 

правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 36 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 84 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

бюро 

№ 

з/п 
Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 



1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

 

 

 

27/124 29/97 14 166 84 36 

2 Другий МЦ 9/59 5/16 2 61 32 32 

3 
Відділ 

“Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

0/0 4/7 2 11 17 1 

4 
Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

2/5 2/17 2 46 10 2 

5 
Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

3/6 2/5 2 11 3 0 

6 
Відділ 

“Казанківське 

бюро правової 

допомоги” 

5/17 12/20 2 23 8 1 

7 
Відділ 

“Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/27 3/18 2 2 12 0 

8 
Відділ 

“Снігурівське 

бюро правової 

допомоги” 

2/10 1/14 2 12 2 0 

 

 

 

 

 


