
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Другим миколаївським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

 діяльності на 2018 рік у IV кварталі 
 
Робота Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у II кварталі 2018 

року будувалася на основі затвердженого плану з урахуванням плану реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», рекомендацій Координаційного центру з 

надання правової допомоги, а також потреб громадян, які проживають на території  

обслуговування Центру. 

 Так, з метою переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад, у грудні  2018 року фахівцями Центру здійснено моніторинг 

звернень громадян та типових проблемних питань територіальних громад у взаємодії з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, за результатами якого 

оновлено карту правових потреб. 

 

 
 
 



Основним завданням 4 кварталу 2018 року було визначено розробка та 

прийняття Програм безоплатної правової допомоги. 

Проекти Програм із супровідними листами були 

направлені до Казанківської, Баштанської, Новобузької, 

Снігурівської, Березнегуватської та Вітовської 

райдержадміністрацій, Воскресенської та Шевченківської 

об’єднаних територіальних громад, проведено ряд зустрічей із 

депутатами органів місцевого самоврядування щодо 

необхідності прийняття цих документів, відбулося 

представлення Програм на засіданнях відповідних комісій 

органів місцевого самоврядування.  

Завдяки вжитим заходам 19 жовтня 2018 року прийнята 

Програма безоплатної правової допомоги мешканцям 

Казанківського району на 2019-2020 роки з обсягом 

фінансування 29 000 гривень.  

Такі ж Програми у листопаді і грудні 2018 року прийняті 

Новобузькою районною радою (фінансування – 58 000 гривень), 

Шевченківською та Воскресенською об’єднаними 

територіальними громадами (фінансування – по 12 000 гривень).  

Таким чином, на 2019 рік маємо до виконання чотири 

Програми безоплатної правової допомоги із загальним обсягом 

фінансування 111 000 гривень. 

Вважаємо прийняття таких Програм високою 

оцінкою нашої роботи та проявом довіри з боку мешканців 

громади, а також розуміємо відповідальність за виконання 

взятих на себе зобов'язань. 

 
 
 
 
 

 

Протягом кварталу здійснювалася реалізація проекту Світового банку та 

Євросоюзу Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні.  

У період з 03 жовтня по 03 грудня 2018 року здійснено 10 

виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги до населених пунктів 

Снігурівського району. 

9 жовтня взяли участь у черговому засіданні робочої 

групи із забезпечення реалізації програми Світового банку 

«Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в 

Україні», де презентували попередні результати роботи виїзних 

мобільних консультаційних пунктів у Снігурівському районі.  

Наступними виїздами були охоплені усі населені пункти 

району, за два місяці фахівці Другого миколаївського місцевого 

центру подолали майже 2000 км, надали правові консультації 

майже 100 громадянам, у т.ч. 60 – із земельних питань, провели 

навчання працівників органів місцевого самоврядування з 

актуальних питань законодавства.  

Проведенню прийомів передувала широка інформаційна 

кампанія шляхом розміщення інформації на офіційних сайтах 

Снігурівської райдержадміністрації та Регіонального центру з 

надання БВПД у Миколаївській області, на офіційній сторінці 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у 

мережі Facebook, у районній газеті «Вісті Снігурівщини», 

розміщення оголошень у громадських місцях відповідних 

населених пунктів. 

У сільських радах розміщена інформація про контакти 

Снігурівського бюро правової допомоги, розповсюджені буклети 

різноманітної правової тематики, у т.ч. щодо проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/land.project.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARBN4tuYeDdlwYPkGLStOjMtH0ZR5RfbdV0cux8cdhJzn3az01vnErbWPeOjWezz0-Pd0VAIRVkqEqkl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBx-XcWTdDY9AsJKCX_nbAAZShPsOeiIkYN23OaD6I07AAeSojifFoa3RIzGOUpykpprbUy4FVcIqPTR9jSI27uWx9YP5CoCz9Ivncj82P4wPgkLFlAR-xdtNo5hYHUgdF3v3VxSjjpBU8qfm-O43a8HqXm5ZG9EmhJHYI2zzOKec-XcgQjN4DDSKxjY6DwDUM20yYALE6qtzKJQavrKKVdePDPtEsHBf4BWiQqsJMT15akCZD4jSx4-K8swOyunJOJOQ2i2n0I1sdHGchdI-HAlEA3R3xlgZrH2Ktx2pGLm8j67WBCovLRL1Q1u0F8I5coxcJsHpjNml0Au4hl9o8


З метою практичної реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаного Координаційним 

центром з надання правової допомоги, Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої 

служби України та Державною установою «Центр пробації» проводилася активна робота з 

підрозділами пробації.  

Протягом кварталу проведено 2 скайп-наради за участю керівників секторів пробації та 

фахівців БПД, 12 спільних правопросвітницьких заходів. Не рідше одного разу на місяць у створених 

на базі підрозділів дистанційних пунктах працівниками бюро БПД здійснювався прийом громадян 

(загалом у 4 кварталі за допомогою звернулося 55 засуджених). 

Так, 08 жовтня відбулася скайп-нарада, у якій взяли 

участь керівники відділів пробації та фахівці Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД. У ході 

зустрічі погодили графіки роботи дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги в приміщеннях підрозділів 

пробації, проведення спільних заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікаційного рівня працівників, розробили 

щоквартальну форму звітування про результати роботи.  

18 жовтня проведено робочу зустріч представників 

Корабельного районного відділу філії Державної установи 

"Центр пробації" в Миколаївській області, Корабельного 

районного центру зайнятості та Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД щодо результатів 

роботи. Погоджено план проведення подальших спільних 

правопросвітницьких заходів, оновлені інформаційні куточки, 

розміщено наглядні матеріали щодо реалізації проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" , у т.ч. щодо профілактики домашнього насильства. По 

закінченню наради проведено семінар за темою "Легальна 

зайнятість" для клієнтів сектору пробації, двом з них 

рекомендовано звернутися за отриманням вторинної правової 

допомоги. 

 
 

 

17 грудня відбулася скайп-нарада за участі керівників 

підрозділів пробації Державної установи Пробація України та 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД щодо 

результатів співпраці, у т.ч. щодо роботи дистанційних 

консультативних пунктів, кількості виданих направлень та 

наданих консультацій клієнтам пробації, кількості та якості 

проведення спільних правопросвітницьких заходів.   

За результатами зустрічей прийняті рішення про необхідність складання графіків прийому 

громадян у приміщеннях підрозділів пробації у 1-му кварталі 2019 року, проведення спільних лекцій, 

семінарів, тощо, участі у роботі спостережних комісій при райдержадміністраціях.  

 
Діяльність центру будувалася у також у інших напрямках налагодження співпраці з 

навчальними закладами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями. 

Так, 02 жовтня директор Миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег 

Антонець та директор Миколаївського юридичного ліцею 

Миколаївської міської ради Тамара Парамонова провели робочу 

зустріч, під час якої підписали меморандум про співпрацю та 

погодили план спільних правопросвітницьких заходів. 

2, 3 та 4 жовтня учні ліцею ознайомлювалися з роботою 

відділів правової інформації та консультацій, представництва, 

роботи з адвокатами та правопросвітництва. Діти мали змогу 

ознайомитися з порядком надання безоплатної правової 

допомоги, залучення до захисту прав громадян адвокатів, 

роботою реєстрів Міністерства юстиції та довідково-

інформаційною платформою WikiLegalAid. У заходах прийняли 

участь голова Рада адвокатів Миколаївської області  Вячеслав 

Антипенко, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARD-mfFfL9KD0O2qLGylWpBic1X9yOXWDaHk5RZmWY_Qa31kxgq_ObT9TV4j8yMsXamdt_RUnW_srvUH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWyew49mYRVDaFse6n4tAhirmuJvcJIRGA7ebPti5J9ZiS07CJxran9RM8UoCqRLzivg-HBxN43gLUDUIwz8mFPTgPEaLn4x1DMAVVwCBcLj-oky8YrqYlFW_N204VI-MHqCgl-Rri7XqWwGRBrEZdzC5ooLSmGAekhEBaJj8b5m9E6fml77qBZAkqt1WI1PiH1RJ2
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARD-mfFfL9KD0O2qLGylWpBic1X9yOXWDaHk5RZmWY_Qa31kxgq_ObT9TV4j8yMsXamdt_RUnW_srvUH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWyew49mYRVDaFse6n4tAhirmuJvcJIRGA7ebPti5J9ZiS07CJxran9RM8UoCqRLzivg-HBxN43gLUDUIwz8mFPTgPEaLn4x1DMAVVwCBcLj-oky8YrqYlFW_N204VI-MHqCgl-Rri7XqWwGRBrEZdzC5ooLSmGAekhEBaJj8b5m9E6fml77qBZAkqt1WI1PiH1RJ2
https://www.facebook.com/korrcz/?__tn__=K-R&eid=ARBKstVP80WBd0ySZubzkbF2BXFMFlCqAg_cxgessGdML78msF4_N47H1jP79AOLj6htDTC2qX0o3PUf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/korrcz/?__tn__=K-R&eid=ARBKstVP80WBd0ySZubzkbF2BXFMFlCqAg_cxgessGdML78msF4_N47H1jP79AOLj6htDTC2qX0o3PUf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARDz3kaDVckfGVJp9Ftj-PYEHUfT29PB2oTiDSk-LU4EuNKHMtgxMh4ijeEOUNVWC_6AQR_tYV57ba9a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARDz3kaDVckfGVJp9Ftj-PYEHUfT29PB2oTiDSk-LU4EuNKHMtgxMh4ijeEOUNVWC_6AQR_tYV57ba9a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1y_KXhrBtEkyfIxJzSbmhFMQhCo40hd2Zf5oBdVCWTJsbhcZBhN8tlvba1Yx0vvkmgGNzS2FiNbBqfFwa92dbsokbkc5_TnOnpGzogcagF3-BG218OyZY1SNqZTK9mcnLq8IgEOyNlfIudOP52-Arv3h800F9IU4MVrHQUBTOrUqY3mhUzXl8Ea-JBbobGZCOzBRmFQf6cw7yCXMC1q-BVgCodbm-Rn_LRFBDFHXd8TSpFf62ZvasqkkP01Q7Myw4F_R48ycGafx_gixvxPgr6NYBMba7jEeQALxd6QOAU_CkhJsnenTJAaV42O2avOBFQ4mfpeuMNDBXaCyBTHI
https://www.facebook.com/probation.Mykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARAra6xvC-XdbqkSukaxd_AoXTTygd20emWc44wYL3y7eFta7lIlYiyX2herFEZZDlg-tF2L8nkQilFY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARueNT19vMOEKby2sKzwVbRP-kOGSbRUsfaVV2qxcP7icopmz0N8mbDsHCdDpfvT2_CNK2VsqILdcllZ8WfO9P9mzRylLaxTnLMjJardk1VhXm_UysOC-AmrOzTbXsrTnsK8JgUz3O9k8dDaYl9WVxoimDVLJflyJKfSMnLyZhP1LzRyA1ph2lRVb8QVoP0jkOjfBEmOAQZbDvQVsRE-89b3MK8tgHWMh4T9I408BJDwb2os8QriQGuL5ilByok6vNoh0h_mUNIyw1UXkpmPqeoZpvp2KI27btJ9wmU0jBOUAuF7qGKuCoQqh_YrxdGX8LCxmpB_n0rPv2TxlNWvg
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARC_jjrIbr0UD7VXoEf3j7VMjb3nOKNlOsClVzDVXn7tGRnao4EPDL8W0yJRt6fvUUr8HN8TazWIhE-B&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARueNT19vMOEKby2sKzwVbRP-kOGSbRUsfaVV2qxcP7icopmz0N8mbDsHCdDpfvT2_CNK2VsqILdcllZ8WfO9P9mzRylLaxTnLMjJardk1VhXm_UysOC-AmrOzTbXsrTnsK8JgUz3O9k8dDaYl9WVxoimDVLJflyJKfSMnLyZhP1LzRyA1ph2lRVb8QVoP0jkOjfBEmOAQZbDvQVsRE-89b3MK8tgHWMh4T9I408BJDwb2os8QriQGuL5ilByok6vNoh0h_mUNIyw1UXkpmPqeoZpvp2KI27btJ9wmU0jBOUAuF7qGKuCoQqh_YrxdGX8LCxmpB_n0rPv2TxlNWvg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003451024000&__tn__=K-R&eid=ARDEMaAlChcMi85b5JM_kKm4N_VDEqYFWlXHFVq_CUlFLv2jVl9fiJ0IC5-BvUjo3EC5HOQJSbBoqfnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrDVeKKdZQTQTfNFPexGvVEVSK-lDxsPWFwjQzkjhm7OtTrW4H5M2vRgjOLOEaRDGJfsv0fFOzl57pvfLPXYy80-C38xCscTlHK6GLKLjKkCTV5z-XIR_R4qAckGPpovB-e0m1zkFqjMQHlUU5gZZWddchaozXw9JSKowkvv3KwziUwGiclDyKBL9uto6vsGKjhw3Q
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003451024000&__tn__=K-R&eid=ARDEMaAlChcMi85b5JM_kKm4N_VDEqYFWlXHFVq_CUlFLv2jVl9fiJ0IC5-BvUjo3EC5HOQJSbBoqfnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrDVeKKdZQTQTfNFPexGvVEVSK-lDxsPWFwjQzkjhm7OtTrW4H5M2vRgjOLOEaRDGJfsv0fFOzl57pvfLPXYy80-C38xCscTlHK6GLKLjKkCTV5z-XIR_R4qAckGPpovB-e0m1zkFqjMQHlUU5gZZWddchaozXw9JSKowkvv3KwziUwGiclDyKBL9uto6vsGKjhw3Q
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005881752682&__tn__=K-R&eid=ARBV8_XZNnsJ2uejzBX4XJFThtKpHyvpFyp6C5XcPnZmmQqguKOqbVhWtKq3UgNViqPbCgL505Nkgy92&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrDVeKKdZQTQTfNFPexGvVEVSK-lDxsPWFwjQzkjhm7OtTrW4H5M2vRgjOLOEaRDGJfsv0fFOzl57pvfLPXYy80-C38xCscTlHK6GLKLjKkCTV5z-XIR_R4qAckGPpovB-e0m1zkFqjMQHlUU5gZZWddchaozXw9JSKowkvv3KwziUwGiclDyKBL9uto6vsGKjhw3Q
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1643967245634883/?__tn__=K-R&eid=ARCeG9U_2PO2mwuQkkcHUQwocHKo7mx1acenrUHNSQus88xhbpAp84OKAAVs1pj6q5xq2D7JhXXVRBbb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeUwcIw2AKSCymFkrqupXGkWKvtHigI6JhmAJjCHUI8u13CTrXkCJO9pA4Rj59Oco2IT1svCptQqjqOXtVuqmQgcAaaYCX7YvvDYac9wzaPJqltCVriSNfNfZGwV7c08MFkorqCOXPDzSa7apTLxv90YzlcAbB2y1uJcEdi-kp_771ligrWNQYpBsuhAP2ZigptUNr
https://www.facebook.com/antipcenko.vaceslav?__tn__=K-R&eid=ARBeoPFR1ly6PzFCntmpkOYBu2FkIUR9iaE_KDJVG_FWy3Fd3whgfSS1XdnzX4f0c5bnaBN2Ezuhb4BD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeUwcIw2AKSCymFkrqupXGkWKvtHigI6JhmAJjCHUI8u13CTrXkCJO9pA4Rj59Oco2IT1svCptQqjqOXtVuqmQgcAaaYCX7YvvDYac9wzaPJqltCVriSNfNfZGwV7c08MFkorqCOXPDzSa7apTLxv90YzlcAbB2y1uJcEdi-kp_771ligrWNQYpBsuhAP2ZigptUNr


адвокатури Юрій Сторчеус, старший інспектор відділу 

ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУ 

НП в Миколаївській області Наталія Бойко, суддя Ленінського 

районного суду Олег Кирильчук, які розповіли ліцеїстам про 

особливості професії юриста, шлях до здобуття успіху у цій 

царині, повноваження та структуру органів адвокатського 

самоврядування, суду та поліції. 

8 жовтня вітали Ліцеїстів з Днем юриста під час 

традиційного посвячення в ліцеїсти нових учнів.  

14 грудня директор другого місцевого Миколаївського 

центру безоплатної вторинної правової допомоги Олег Антонець 

був головою журі під час конкурсу "Містер детектив" з нагоди 

закриття Всеукраїнського тижня права у Миколаївському 

юридичному ліцеї. 

 

 

 
 

 

14 листопада проведено День відкритих дверей для учнів 

10-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи № 

20 Управління освіти Миколаївської міської ради за участю 

заступника начальника Інгульського відділу державної 

виконавчої служби міста Миколаїв Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області  Іванченко І.В. 
 

11 грудня провели лекцію для учнів 9,10,11 класів 

Миколаївської загальноосвітньої школи № 57 імені 

Т.Г.Шевченка Управління освіти Миколаївської міської ради про 

важливість Загальної декларації прав людини, її роль у 

формуванні суспільства та у житті кожного українця, протидію 

булінгу, домашньому насильству, обговорили алгоритм дій для 

припинення таких протиправних дій.   
 

11 грудня, у рамках проведення Всеукраїнського Тижня 

Права, для учнів 9-11-х класів Миколаївської загальноосвітньої 

школи-інтернату № 5 проведена лекція щодо практично 

використовувати знання про свої права, уміння захищати свої 

права та законні інтереси. По закінченню зустрічі учасникам 

були роздані інформаційні матеріали. 
 

 

 

Окрема увага приділялася роботі із попередження  

та протидії домашньому насильству. 

 

10 жовтня проведена зустріч з начальником служби 

у справах дітей Адміністрації Інгульського 

району Миколаївської міської ради Віри Миколаївни 

Пушкаревської та головного спеціаліста відділу з 

гуманітарних питань Яна Богдашкина, на якій обговорили 

налагодження співпраці у напрямку протидії домашньому 

насильству. Також із заступником голови адміністрації 

Іриною Олексіївною Мороз погодили порядок 

інформування громадян про послуги безоплатної правової 

допомоги, розміщення правової інформації на сайті 

адміністрації. 

 

 
 

https://www.facebook.com/gorono.mk/?__tn__=K-R&eid=ARCQoCaU7B-eJ61WcWs1VBytst-Ls0AMan7KY44xtSF9wxMk6uoq2KbOBtahtdyY_CSj8aJQjHBlzhz1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArEvGxJQLZc2_zBBFW6RAil7lOGLpO2V6MV6zKPcxV588QtsTWdDpHJ7Xlf6OFGUrtzM9rPAcTbEESqwTjT4sC9wt8MK5QJb-yqMmIwVOlZJ2fGk3Oy6ZdGdUlQaiJmhtdB3DK_eEqxVy8XIrvh9yQQoGGW-955Z-x1zReapkU94cxT8W8K4ZYHbLOXhpgMibAOqz0l_w5kQJYU-h-0_nFVwOKPScRSWhGjFzHJfSHt7XCIg60FzPhk9RsQOQZJ9r-WZbDnm4QTl0CsSCRoLyI6DBPrx1YPtz8XSMWgl441f7bs8JVnvlJYFo30zQOWEKtspZ0RckMci2rD0-JwhU
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-%D0%93%D0%A2%D0%A3%D0%AE-1880593482244320/?__tn__=K-R&eid=ARAtKzRMOofD2ru5ANeMJJ83U1byMvN5Im32dlaMlzSd8qui-DGDE-Wi7HK8VhPcx_wCwATBBJGoEQlP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArEvGxJQLZc2_zBBFW6RAil7lOGLpO2V6MV6zKPcxV588QtsTWdDpHJ7Xlf6OFGUrtzM9rPAcTbEESqwTjT4sC9wt8MK5QJb-yqMmIwVOlZJ2fGk3Oy6ZdGdUlQaiJmhtdB3DK_eEqxVy8XIrvh9yQQoGGW-955Z-x1zReapkU94cxT8W8K4ZYHbLOXhpgMibAOqz0l_w5kQJYU-h-0_nFVwOKPScRSWhGjFzHJfSHt7XCIg60FzPhk9RsQOQZJ9r-WZbDnm4QTl0CsSCRoLyI6DBPrx1YPtz8XSMWgl441f7bs8JVnvlJYFo30zQOWEKtspZ0RckMci2rD0-JwhU
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-%D0%93%D0%A2%D0%A3%D0%AE-1880593482244320/?__tn__=K-R&eid=ARAtKzRMOofD2ru5ANeMJJ83U1byMvN5Im32dlaMlzSd8qui-DGDE-Wi7HK8VhPcx_wCwATBBJGoEQlP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArEvGxJQLZc2_zBBFW6RAil7lOGLpO2V6MV6zKPcxV588QtsTWdDpHJ7Xlf6OFGUrtzM9rPAcTbEESqwTjT4sC9wt8MK5QJb-yqMmIwVOlZJ2fGk3Oy6ZdGdUlQaiJmhtdB3DK_eEqxVy8XIrvh9yQQoGGW-955Z-x1zReapkU94cxT8W8K4ZYHbLOXhpgMibAOqz0l_w5kQJYU-h-0_nFVwOKPScRSWhGjFzHJfSHt7XCIg60FzPhk9RsQOQZJ9r-WZbDnm4QTl0CsSCRoLyI6DBPrx1YPtz8XSMWgl441f7bs8JVnvlJYFo30zQOWEKtspZ0RckMci2rD0-JwhU
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARDcytGCalwba8SegKAjw2Qk2xZvo-IQg8G41fcSnaiXZbIcfhoa4X7JI-3KqfHkXrzU1V9fFmxpie18&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArEvGxJQLZc2_zBBFW6RAil7lOGLpO2V6MV6zKPcxV588QtsTWdDpHJ7Xlf6OFGUrtzM9rPAcTbEESqwTjT4sC9wt8MK5QJb-yqMmIwVOlZJ2fGk3Oy6ZdGdUlQaiJmhtdB3DK_eEqxVy8XIrvh9yQQoGGW-955Z-x1zReapkU94cxT8W8K4ZYHbLOXhpgMibAOqz0l_w5kQJYU-h-0_nFVwOKPScRSWhGjFzHJfSHt7XCIg60FzPhk9RsQOQZJ9r-WZbDnm4QTl0CsSCRoLyI6DBPrx1YPtz8XSMWgl441f7bs8JVnvlJYFo30zQOWEKtspZ0RckMci2rD0-JwhU
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARDcytGCalwba8SegKAjw2Qk2xZvo-IQg8G41fcSnaiXZbIcfhoa4X7JI-3KqfHkXrzU1V9fFmxpie18&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArEvGxJQLZc2_zBBFW6RAil7lOGLpO2V6MV6zKPcxV588QtsTWdDpHJ7Xlf6OFGUrtzM9rPAcTbEESqwTjT4sC9wt8MK5QJb-yqMmIwVOlZJ2fGk3Oy6ZdGdUlQaiJmhtdB3DK_eEqxVy8XIrvh9yQQoGGW-955Z-x1zReapkU94cxT8W8K4ZYHbLOXhpgMibAOqz0l_w5kQJYU-h-0_nFVwOKPScRSWhGjFzHJfSHt7XCIg60FzPhk9RsQOQZJ9r-WZbDnm4QTl0CsSCRoLyI6DBPrx1YPtz8XSMWgl441f7bs8JVnvlJYFo30zQOWEKtspZ0RckMci2rD0-JwhU
https://www.facebook.com/gorono.mk/?__tn__=K-R&eid=ARCJVrqu15D-PxIJpuyGXHaALik8kaLR7-RhN-DamH_WbJPeg6OXl-vEbX5gxhTA-qdFI9ZvuXauC24j&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAj6-3OKXtWphrL--2bTn8tu0rqjlAV7RVOIWyXuokhrlFXlD6BoEOdZGFyaXFsrJnsWuKa8nSRsAHazTT6HFM7DgzHfY2QhiV5wUk1uKj98MjgdG7dWZCRfRGR35weTJ3BSIsEv-dKKAwHYVzVlfNbiGYL726SG4C6x_0qtSDPx0axhDK4mX0GrwPeY1Xcz_vhevHFwkVx_nFTVPdxxXuIdB-ozlVhV_ci3w8qTweo7mlw_ecSVVzJw4uC2W_tA24fCDbIN7CR4-1VJZ8VqRsgMQJNRuflZS_vJ345dVJWYTm2pGwd0dbeIHN0mmBagBhCquNzcKXzWs_-UTOcrwQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCACVJd0uV8dSE8cPO3eyn3Yw4YTMv8O4LwQP7SUAah7AdHSGDK392S6qgN4x0clwVc80yExMv6IAZHAYhY64gKlacr9XkzB0uQaistn5zsHwqzo_v979gwo9_JZXI4GYzXw25KnG09ANuLnYrl2kTfjh0RuLKoSgvYqN6yDLz3eZ899cbRHebNFUcDwEyUfU1PM2dQaxIfQ0QxlPneT-eus-bUmVJVNCMjxOnaOxrcS1iUog9l_r6ZZf7KvktFSb4RlQYBVVsbzWFZqMi3a8FX_RegglOOveoHWnuC3_O3DSBzZ0Nf4LkfVG1O-Tp-HDPx1bnbRu8ahuuJu6q2A-hk6z-Xnv5oUqEJ5YPQF3dICkZsRKnqM92Hkg2qa20sgCQQJB2UCKaTWAYVA0-IP8THOd7AD0wFAYI_t72lobQdyuZCmxXyjDpxx80iiEO4JzEC9i_r5z21778R1eEOEnpSXuIJ2RwJE1qCVKvyZFeb0eCTHGM&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCACVJd0uV8dSE8cPO3eyn3Yw4YTMv8O4LwQP7SUAah7AdHSGDK392S6qgN4x0clwVc80yExMv6IAZHAYhY64gKlacr9XkzB0uQaistn5zsHwqzo_v979gwo9_JZXI4GYzXw25KnG09ANuLnYrl2kTfjh0RuLKoSgvYqN6yDLz3eZ899cbRHebNFUcDwEyUfU1PM2dQaxIfQ0QxlPneT-eus-bUmVJVNCMjxOnaOxrcS1iUog9l_r6ZZf7KvktFSb4RlQYBVVsbzWFZqMi3a8FX_RegglOOveoHWnuC3_O3DSBzZ0Nf4LkfVG1O-Tp-HDPx1bnbRu8ahuuJu6q2A-hk6z-Xnv5oUqEJ5YPQF3dICkZsRKnqM92Hkg2qa20sgCQQJB2UCKaTWAYVA0-IP8THOd7AD0wFAYI_t72lobQdyuZCmxXyjDpxx80iiEO4JzEC9i_r5z21778R1eEOEnpSXuIJ2RwJE1qCVKvyZFeb0eCTHGM&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/admingyl/?__tn__=K-R&eid=ARCH1JN5FsgwjvNXfZyRfh5rfEgcn1SINw0nepE6vED4MVPACYwcgdEJbFmA4XjTqCebLcfejvzpZ3A-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQlZ-bxLKMTOYORiUXBoFnF-dT_IQH_sVbxKQ1eSmN8seT094kNnSgxYijuufdt4muer9FybYx8vUicFz-O8FRm8s_sdfgsHciRdTaSW0Gf8CkLX43-x9Dtf2s2DGbpkfNsiKEmxP7dEuCfbWv80St0Qw63DIwYapl0u_YHMjRC-M3QpsrU9LovxkEAaNHf3t2pY64
https://www.facebook.com/admingyl/?__tn__=K-R&eid=ARCH1JN5FsgwjvNXfZyRfh5rfEgcn1SINw0nepE6vED4MVPACYwcgdEJbFmA4XjTqCebLcfejvzpZ3A-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQlZ-bxLKMTOYORiUXBoFnF-dT_IQH_sVbxKQ1eSmN8seT094kNnSgxYijuufdt4muer9FybYx8vUicFz-O8FRm8s_sdfgsHciRdTaSW0Gf8CkLX43-x9Dtf2s2DGbpkfNsiKEmxP7dEuCfbWv80St0Qw63DIwYapl0u_YHMjRC-M3QpsrU9LovxkEAaNHf3t2pY64
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001885707619&__tn__=K-R&eid=ARAbQIdbaTix1Pqwqf1leY1SjCLHZTvIvRC_FhEBm2oTMDlpQ-PMYtcSe-WGeJIuyLjL9SihyV5CPY46&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQlZ-bxLKMTOYORiUXBoFnF-dT_IQH_sVbxKQ1eSmN8seT094kNnSgxYijuufdt4muer9FybYx8vUicFz-O8FRm8s_sdfgsHciRdTaSW0Gf8CkLX43-x9Dtf2s2DGbpkfNsiKEmxP7dEuCfbWv80St0Qw63DIwYapl0u_YHMjRC-M3QpsrU9LovxkEAaNHf3t2pY64


06 листопада прийняли участь в установчій 

сесії представників державних органів, установ та організацій 

Миколаївського регіону, діяльність яких спрямована на захист 

прав клієнтів з сімейних питань, у тому числі з питань протидії 

домашньому насильству, щодо започаткування спільної 

ініціативи Міністерство юстиції України, Координаційний центр 

з надання правової допомоги та громадськості "СІМЕЙНИЙ 

РАДНИК". 07-08 листопада приймали участь у підготовці 

презентації  сімейного радника директором Координаційного 

центру з надання БПД. 

 

 

 

22 листопада у Центральні бібліотеці ім. 

М.Л.Кропивницького м.Миколаєва проведено правовий семінар 

«Насильство в сім’ї: причини, наслідки, захист» для студентів 

ВПУ № 28, Міжнародного класичного університету ім. Пилипа 

Орлика й учнів загальноосвітніх шкіл міста. 

26 листопада у рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства". спільно з Миколаївським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організували та 

провели диспут серед учнів 8-Б класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 Миколаївська міська 

рада на тему: "Право на захист від насильства". 

23 листопада прийняли участь у навчальному семінарі 

для дільничних офіцерів поліції Головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області, під час якого 

обговорювався порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють 

заходи з протидії домашньому насильству.  

Зосередили увагу дільничних офіцерів на необхідності 

направлення осіб, які постраждали від домашнього насильства, 

до установ системи безоплатної правової допомоги для 

консультацій та захисту їхніх прав, розповів про перші практики 

застосування обмежувального припису. 

 

 

 

 
 

30 листопада прийняли участь у засіданні Міжвідомчої 

робочої групи щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству при координаційній раді з питань сім'ї і жінок 

Миколаївської облдержадміністрації. 
 

30 листопада прийняли участь у проведенні круглого 

столу на тему "Удосконалення механізму реагування на випадки 

домашнього насильства", у якому взяли участь представники 

Миколаївського міського центру соціальних служб, Мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги м. Миколаєва, 

Департаменту соціального захисту населення ММР, безоплатної 

правової допомоги, ГУНП в Миколаївській області, Фонду ООН 

у галузі народонаселення, управління патрульної поліції в 

Миколаївській області. 

 

 

8 грудня начальник Новобузького бюро правової 

допомоги Анжела Лізніченко прийняла участь у засіданні комісії 

з питань захисту прав дітей Новобузької районної державної 

адміністрації. Члени комісії розглянули питання реєстрації місця 

проживання дітей біля батьків, призначення опікуна над 

дитиною-сиротою, виїзду за кордон неповнолітньої без згоди 

того з батьків, хто проживає окремо.  

https://www.facebook.com/minjust.official/?__tn__=KH-R&eid=ARD7LgDDR5BF_LtojSi6dVSNsL2UaDQ02R-ih3pfiZ6phA0xTQ_UTyxmoc6JuKehTCdKaHtgQE9BxZ28&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDmymFTKnrJRROojs-XuvYp-70c8NLUdnFvHkzC4D-Cbn1sw9p8Uy4AVbeH2KVX4FPq-JAfY8sjDeBHuZbxTvEDlQ77ltD0KWajx-4N3EF2KDF8n918TXTz5qO3OeFh9vegOdl2Cqh6324-eJDaw4Jm8Ak-mVlyOf04nbY6wMuJ8w0t-iNGdyX78kqP2Gve_f329AqShpL4le9gcS50bry1ATsh-LmYAUaG8JcdA_KFOWFikmAYWu20ApSe-7jfpGfHlGa2KrwL5mSqSB2gBFSytzDxMN048EKnmoGiH29q1lBklVDlJMBO93gZPUGKdo49045htWQmi-Wjr0Yan3KyWVQ5A_U7DHTl-m8SoRDo50DH3nf4SLJFulU9YhAFZkr4-1t1OSoUxyLXKOEB6GBujoMStoVDk1OwRndUZJscBIHH4PSxPqnKkmfPkCnlGBNPToKw_HgN04zxyKEPqrXeQuxSZIGRQdp_vevYM9fisJgOoRU
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=KH-R&eid=ARDjEhZwkjbG_r01g7VDmCQxE3qjeV9MrcijXjorMQgmpB3YeV1yRqROIxz5QOfmAiG9ss7GmlSVWeW9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDmymFTKnrJRROojs-XuvYp-70c8NLUdnFvHkzC4D-Cbn1sw9p8Uy4AVbeH2KVX4FPq-JAfY8sjDeBHuZbxTvEDlQ77ltD0KWajx-4N3EF2KDF8n918TXTz5qO3OeFh9vegOdl2Cqh6324-eJDaw4Jm8Ak-mVlyOf04nbY6wMuJ8w0t-iNGdyX78kqP2Gve_f329AqShpL4le9gcS50bry1ATsh-LmYAUaG8JcdA_KFOWFikmAYWu20ApSe-7jfpGfHlGa2KrwL5mSqSB2gBFSytzDxMN048EKnmoGiH29q1lBklVDlJMBO93gZPUGKdo49045htWQmi-Wjr0Yan3KyWVQ5A_U7DHTl-m8SoRDo50DH3nf4SLJFulU9YhAFZkr4-1t1OSoUxyLXKOEB6GBujoMStoVDk1OwRndUZJscBIHH4PSxPqnKkmfPkCnlGBNPToKw_HgN04zxyKEPqrXeQuxSZIGRQdp_vevYM9fisJgOoRU
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=KH-R&eid=ARDjEhZwkjbG_r01g7VDmCQxE3qjeV9MrcijXjorMQgmpB3YeV1yRqROIxz5QOfmAiG9ss7GmlSVWeW9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDmymFTKnrJRROojs-XuvYp-70c8NLUdnFvHkzC4D-Cbn1sw9p8Uy4AVbeH2KVX4FPq-JAfY8sjDeBHuZbxTvEDlQ77ltD0KWajx-4N3EF2KDF8n918TXTz5qO3OeFh9vegOdl2Cqh6324-eJDaw4Jm8Ak-mVlyOf04nbY6wMuJ8w0t-iNGdyX78kqP2Gve_f329AqShpL4le9gcS50bry1ATsh-LmYAUaG8JcdA_KFOWFikmAYWu20ApSe-7jfpGfHlGa2KrwL5mSqSB2gBFSytzDxMN048EKnmoGiH29q1lBklVDlJMBO93gZPUGKdo49045htWQmi-Wjr0Yan3KyWVQ5A_U7DHTl-m8SoRDo50DH3nf4SLJFulU9YhAFZkr4-1t1OSoUxyLXKOEB6GBujoMStoVDk1OwRndUZJscBIHH4PSxPqnKkmfPkCnlGBNPToKw_HgN04zxyKEPqrXeQuxSZIGRQdp_vevYM9fisJgOoRU
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/
https://www.facebook.com/NCSSSDM/?__tn__=K-R&eid=ARAfAXzyAw-9_gDDVzf_9G1sWZVQbveuMl9ncNV3qRInF_w6jwONpPJTOAaZaLDLuX9WzexxN6IXR1_G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF8ZAzFXShU11cm_tA1GaN8fb_ikwBbbORzprqih8KZfFre8QG1_Ly5rJWm5_sh2IqRlqiAG38Y1RT8pmTVyy97DXCwtzD_5-Ssndmb5mbpWV50jyDGSUJnk1PAad494NjbJXI4uHbgWdAP-6EyjjqLBomWokmcv_xeGdRkR8TajU36m0l-HaQNj59fY4ksCA0msuwm_EN9wyF4Prp2rkwiw1f7baJRBeo04iM6BR659O4eO9r1FzLR5IsciL2AJl32wxaU4tM9RwGhjkybMbIxmyzGb032R-TCZDXxocg1_BPTbOf7MrFQYo1E5_4p-uUDT2VMiufEFUn9L5HERQ
https://www.facebook.com/NCSSSDM/?__tn__=K-R&eid=ARAfAXzyAw-9_gDDVzf_9G1sWZVQbveuMl9ncNV3qRInF_w6jwONpPJTOAaZaLDLuX9WzexxN6IXR1_G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF8ZAzFXShU11cm_tA1GaN8fb_ikwBbbORzprqih8KZfFre8QG1_Ly5rJWm5_sh2IqRlqiAG38Y1RT8pmTVyy97DXCwtzD_5-Ssndmb5mbpWV50jyDGSUJnk1PAad494NjbJXI4uHbgWdAP-6EyjjqLBomWokmcv_xeGdRkR8TajU36m0l-HaQNj59fY4ksCA0msuwm_EN9wyF4Prp2rkwiw1f7baJRBeo04iM6BR659O4eO9r1FzLR5IsciL2AJl32wxaU4tM9RwGhjkybMbIxmyzGb032R-TCZDXxocg1_BPTbOf7MrFQYo1E5_4p-uUDT2VMiufEFUn9L5HERQ
https://www.facebook.com/mkradagov/?__tn__=K-R&eid=ARD0V6gIGa7Y2r-DhhNAGkCxmToqKg1ooqvFW6fWMpgdosOUECrVjbHC2FakR-UUujcTaT_hwKwTspiX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF8ZAzFXShU11cm_tA1GaN8fb_ikwBbbORzprqih8KZfFre8QG1_Ly5rJWm5_sh2IqRlqiAG38Y1RT8pmTVyy97DXCwtzD_5-Ssndmb5mbpWV50jyDGSUJnk1PAad494NjbJXI4uHbgWdAP-6EyjjqLBomWokmcv_xeGdRkR8TajU36m0l-HaQNj59fY4ksCA0msuwm_EN9wyF4Prp2rkwiw1f7baJRBeo04iM6BR659O4eO9r1FzLR5IsciL2AJl32wxaU4tM9RwGhjkybMbIxmyzGb032R-TCZDXxocg1_BPTbOf7MrFQYo1E5_4p-uUDT2VMiufEFUn9L5HERQ
https://www.facebook.com/mkradagov/?__tn__=K-R&eid=ARD0V6gIGa7Y2r-DhhNAGkCxmToqKg1ooqvFW6fWMpgdosOUECrVjbHC2FakR-UUujcTaT_hwKwTspiX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF8ZAzFXShU11cm_tA1GaN8fb_ikwBbbORzprqih8KZfFre8QG1_Ly5rJWm5_sh2IqRlqiAG38Y1RT8pmTVyy97DXCwtzD_5-Ssndmb5mbpWV50jyDGSUJnk1PAad494NjbJXI4uHbgWdAP-6EyjjqLBomWokmcv_xeGdRkR8TajU36m0l-HaQNj59fY4ksCA0msuwm_EN9wyF4Prp2rkwiw1f7baJRBeo04iM6BR659O4eO9r1FzLR5IsciL2AJl32wxaU4tM9RwGhjkybMbIxmyzGb032R-TCZDXxocg1_BPTbOf7MrFQYo1E5_4p-uUDT2VMiufEFUn9L5HERQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011889542685&__tn__=K-R&eid=ARCE6iWF5fcJvpq9Hv1CgJu8e5FUEzGDcMElXos8r-uUjoua22VXoYo8ZGyiqzVV4iFXCLpzHrDrITlZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJOfk2qxlqdfGnh-Db0JERrHM07WCSMSs1Fc-um0WvrKBQ5LAHuEysHh7eGc-xcu-MLj84_URgcgoeh4IRrEd9hULsNoD4y2zigPhdr2exTs9yP6KmNiHpzEiXSHTKg6igGvv0ERonQFPJnNTlp5BnJn_7gjl2C8I9IgfejyC1bTNiRaAM5rd2LyqZ3JJVx2WMtsGoM04ug_HA-msFixkHbSGdihiE7V5oIJ3xl4qBFGpAEaQQAcIE0MZ5poMFqRrU7dwklRfI2irZqXWtnR-6g_yATSqrqIBgWhMjxiYLbtd0RbjgsPvkGSOaqOY6vbUb_L6lruoFtBeOFzt7Qyo
https://www.facebook.com/novobuzkarda/?__tn__=K-R&eid=ARA_St3DC4nKbiYeGP5dZ4Zg16VXrtvoQU2sNqCobavGW0wtYCqH-LairRWu37D1M17x8eCmj0IgaNBq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJOfk2qxlqdfGnh-Db0JERrHM07WCSMSs1Fc-um0WvrKBQ5LAHuEysHh7eGc-xcu-MLj84_URgcgoeh4IRrEd9hULsNoD4y2zigPhdr2exTs9yP6KmNiHpzEiXSHTKg6igGvv0ERonQFPJnNTlp5BnJn_7gjl2C8I9IgfejyC1bTNiRaAM5rd2LyqZ3JJVx2WMtsGoM04ug_HA-msFixkHbSGdihiE7V5oIJ3xl4qBFGpAEaQQAcIE0MZ5poMFqRrU7dwklRfI2irZqXWtnR-6g_yATSqrqIBgWhMjxiYLbtd0RbjgsPvkGSOaqOY6vbUb_L6lruoFtBeOFzt7Qyo
https://www.facebook.com/novobuzkarda/?__tn__=K-R&eid=ARA_St3DC4nKbiYeGP5dZ4Zg16VXrtvoQU2sNqCobavGW0wtYCqH-LairRWu37D1M17x8eCmj0IgaNBq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJOfk2qxlqdfGnh-Db0JERrHM07WCSMSs1Fc-um0WvrKBQ5LAHuEysHh7eGc-xcu-MLj84_URgcgoeh4IRrEd9hULsNoD4y2zigPhdr2exTs9yP6KmNiHpzEiXSHTKg6igGvv0ERonQFPJnNTlp5BnJn_7gjl2C8I9IgfejyC1bTNiRaAM5rd2LyqZ3JJVx2WMtsGoM04ug_HA-msFixkHbSGdihiE7V5oIJ3xl4qBFGpAEaQQAcIE0MZ5poMFqRrU7dwklRfI2irZqXWtnR-6g_yATSqrqIBgWhMjxiYLbtd0RbjgsPvkGSOaqOY6vbUb_L6lruoFtBeOFzt7Qyo


10 грудня у рамках Всеукраїнського тижня права 

адвокат Яна Ткаченко, яка співпрацює з Другим миколаївським 

місцевим центром з надання БВПД,  та 12 грудня начальник 

відділу Вадим Жепало на запрошення керівництва 

Миколаївського національного аграрного університету розповіли 

студентам про особливості воєнного стану, права та обов'язки 

громадян на час його дії,  права громадян на правову допомогу та 

протидії домашньому насильству. 

 

 
 

18 грудня  відвідала керівник мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги Миколаївський міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Миколаївська міська 

рада Анна Любченко. Під час робочої зустрічі ще раз детально 

обговорили механізм реалізації Закону України "Про запобігання 

та протидію домашньому насильству", у т.ч. щодо направлення 

осіб, які постраждали від домашнього насильства, за правовою 

допомогою, а також роль Сімейного радника у цій роботі. Крім 

того, у кутку для відвідувачів розміщено буклети з інформацією 

про контакти мобільної бригади, плакати з телефонами "гарячої 

лінії". 

 

 

 

 
 

У рамках Всеукраїнського тижня права прийняли участь 

у правовій толоці «Влада – школа – громада», організованій на 

базі Миколаївського обласного інституту післядипломної  освіти, 

де розповіли педагогам про реалізацію права на отримання 

безоплатної правової допомоги та роль БПД у протидії 

домашньому насильству. 
 

 

Фахівці центру приймали активну участь у кампанії «СтопБУЛІНГ». 

 
Так, 30 листопада у Миколаївському юридичному ліцеї 

провели workshop для учнів 11 класів на тему законодавчого 

регулювання булінгу за участі судді Ленінського районного суду 

та представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.  

Захід висвітлювався телеканалом «Миколаїв».  

04 грудня у Центральні бібліотеці ім. 

М.Л.Кропивницького м.Миколаєва проведено семінар на тему 

«Булінг – зумій захистити себе». 

  
13 грудня у Центральній бібліотеці ім.М.Л. 

Кропивницького м.Миколаїв проведено  семінар для учнів на 

тему протидії булінгу, у якому взяли участь майже 80 школярів. 

Обговорили види булінгу, конкретні способи протидії 

фізичному, економічному, психологічному, сексуальному та 

кібербулінгу, визначили алгоритм дій для притягнення до 

відповідальності булерів, роз'яснили право дітей на безоплатну 

правову допомогу. 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012292715316&__tn__=K-R&eid=ARC9oycDfdvT5yPNUUT70SGrF8uCd7UipMDlXJHLZX6b_mFjK-vnbfEUqFiaknNAENrK1ax9eohn7Elx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq5pVp6jN5lz-V3BnUvAfYIfMH9c6yk2fHtJ3mlwExPFsQqML6dez7LkztjmqzvUQ9fyZ0vhr7u_kOwLZ4DlU0Oy2cSp_U0AkH59YfhHjDLzCSLLbfMvEO1a2BLl2S_0IaV_RQhNmWdV0OOF5Gi7meIWhkAndU5BiwNazXsyxp-hRY80S0lX7JC0KD0NS0_HHJkIebALDEyW3F2itt-sCY3fgn7CDwOMgAt3XJUrmo0mEJEJx8vPMiungSJmoTR-J-WY_O2OPI7ZBFjiFXp6WiY2vJj0qp62tMgeegoAgaUswsYpaXYvu7Ji8AiUoHIeilFiszpKFYNd7ZsMNNO-Y
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARDJZCzgn5CoqrrdcY8xmXua0h0mLoCHQNS7Kt6Z2uAGLEaCftQ2mRlSEbr1NctPKSrS00Uh6ziTmZEo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq5pVp6jN5lz-V3BnUvAfYIfMH9c6yk2fHtJ3mlwExPFsQqML6dez7LkztjmqzvUQ9fyZ0vhr7u_kOwLZ4DlU0Oy2cSp_U0AkH59YfhHjDLzCSLLbfMvEO1a2BLl2S_0IaV_RQhNmWdV0OOF5Gi7meIWhkAndU5BiwNazXsyxp-hRY80S0lX7JC0KD0NS0_HHJkIebALDEyW3F2itt-sCY3fgn7CDwOMgAt3XJUrmo0mEJEJx8vPMiungSJmoTR-J-WY_O2OPI7ZBFjiFXp6WiY2vJj0qp62tMgeegoAgaUswsYpaXYvu7Ji8AiUoHIeilFiszpKFYNd7ZsMNNO-Y
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARDJZCzgn5CoqrrdcY8xmXua0h0mLoCHQNS7Kt6Z2uAGLEaCftQ2mRlSEbr1NctPKSrS00Uh6ziTmZEo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq5pVp6jN5lz-V3BnUvAfYIfMH9c6yk2fHtJ3mlwExPFsQqML6dez7LkztjmqzvUQ9fyZ0vhr7u_kOwLZ4DlU0Oy2cSp_U0AkH59YfhHjDLzCSLLbfMvEO1a2BLl2S_0IaV_RQhNmWdV0OOF5Gi7meIWhkAndU5BiwNazXsyxp-hRY80S0lX7JC0KD0NS0_HHJkIebALDEyW3F2itt-sCY3fgn7CDwOMgAt3XJUrmo0mEJEJx8vPMiungSJmoTR-J-WY_O2OPI7ZBFjiFXp6WiY2vJj0qp62tMgeegoAgaUswsYpaXYvu7Ji8AiUoHIeilFiszpKFYNd7ZsMNNO-Y
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http://
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2 грудня начальник Баштанського бюро правової 

допомоги Александр Зубков у рамках Всеукраїнського тижня 

права організував проведення круглого столу з учнями 10-х 

класів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти 

1-111 ступенів №1. Школярам роз'яснені їх права на отримання 

безоплатної правової допомоги, доведені основні положення 

Загальної декларації прав людини та її вплив на законодавство 

України, а також надані відповіді на питання правової тематики.  

Під час круглого столу розповсюджені тематичні 

інформаційні буклети СтопБулінг, СтопНасильство. 
 

 

 

11 грудня у рамках Всеукраїнського тижня права 

заступник начальника Березнегуватського бюро правової 

допомоги Василь Басько провів лекцію для учнів 

Березнегуватського професійного ліцею щодо особливостей 

кримінальної та адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, а також протидії булінгу. Начальник 

Снігурівського бюро Володимир Марковський спільно з 

головним спеціалістом Снігурівської філії Миколаївський 

обласний центр зайнятості Елена Хижняк провели для учнів 11-х 

класів Снігурівської районної гімназії ім. Т.Г. Шевченка семінар 

на тему: "Я і право", а також вікторину на правову тематику. 

 

 

 

 

 

11 грудня відбувся юридичний тренінг «STOP, 

корупція!» за участі директора Другого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олега Антонця. Учні ЗОШ № 53, ВПУ № 21, студенти 

Міжнародного класичного університету ім.Пилипа Орлика 

дійшли висновку про те, це важливим у боротьбі з корупцією є 

знання існуючого законодавства, а також дотримання прав 

оточуючих, тому що наші права закінчуються там, де 

починаються права інших. 

 

 

 

 

«Друге дихання» відкрилося у роботі з Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області. 

05 жовтня, з метою налагодження співпраці у роботі із 

забезпечення прав громадян на правову допомогу, керівники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

та Головного управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області підписали Меморандум про 

співробітництво. На робочій нараді обговорили подальші заходи 

з інформування громадян про послуги, що надаються 

установами, створення дистанційних пунктів на базі філій 

управління Пенсійного фонду, проведення правопросвітницьких 

заходів та інше. 

 

 

11 жовтня спільно з працівниками головного управління 

Пенсійного фонду України в Миколаївській області, 

Інгульського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

м. Миколаєва Миколаївської області провели флешмоб на 

території Центрального ринку, яким привернули увагу 

мешканців Миколаєва до необхідності легалізації трудових 

відносин для забезпечення отримання права на майбутню 

пенсію. 
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11 жовтня поточного року прийняли участь у прямому 

ефірі передачі «Новий день» на телеканалі Миколаїв на тему: 

«Взаємодія державних органів – крок назустріч суспільству». Під 

час ефіру сторони розповіли про взаємне співробітництво у сфері 

надання правової допомоги, яке відповідно до підписаного 

Меморандуму між установами, забезпечує організацію і 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

надання консультаційної допомоги серед осіб пенсійного віку. 

 

25 жовтня спільно з партнерами - працівниками Головне 

управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області 

проведено семінар для клієнтів відділу сприяння зайнятості в 

Інгульському районі Миколаївський міський центр зайнятості. 

31 жовтня 2018 року разом з фахівцями Головного 

управління Пенсійного фонду України в Миколаївській 

області проведено  інформаційний флешмоб. Під час заходу 

миколаївці поінформовані про можливість отримати безоплатну 

правову консультацію та вторинну правову допомогу, електронні 

сервіси пенсійної служби, за допомогою яких можна 

відстежувати ситуацію щодо сплачених страхових внесків і 

зарахованого стажу, отримувати потрібні довідки онлайн та 

актуальну інформацію з пенсійного забезпечення у мобільному 

режимі. 

 

 

 

21  листопада проведено семінар для працівників 

головного управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області на тему: «Правові аспекти надання 

безоплатної правової допомоги громадянам України» Під час 

заходу ознайомили присутніх із структурою та функціями 

системи БПД, порядком отримання громадянами правової 

допомоги, роз’яснено зміни до законодавства України щодо 

попередження та боротьби з домашнім насильством та 

поінформовано про започаткування інституту сімейного радника 

на Миколаївщині. 

 

 

 

Протягом 4 кварталу 2018 року започаткували співпрацю з новими партнерами. 

Так, 09 жовтня між Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД та Миколаївським інститутом права 

Національного університету "Одеська юридична академія" 

підписано Меморандум про взаємне співробітництво у сфері 

надання безоплатної первинної правової допомоги. Під час 

робочої зустрічі визначені основні напрямки взаємодії та 

підписано Договір про проходження практики студентами 

інституту на базі Другого ММЦ з надання БВПД, сплановано 

проведення лекцій зі студентами вузу та спільне проведення 

інформаційних заходів, чітко визначені ролі партнерів у 

реалізації спільних завдань. 

 

 

26 жовтня 2018 року підписано Меморандум про 

співпрацю між директором Другий миколаївський місцевий 

центр з надання БВПД та недержавною організацією «Україна 

без тортур». 
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У рамках Всеукраїнського тижня права у Миколаєві 

прийняли участь у засіданні «круглого столу», організованому 

представниками ГО «Україна без тортур», за участі 

представників Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України у Миколаївській області,  

Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області, 

заступника РЦНБВПД у Миколаївській області, Другого 

Миколаївського місцевого центру з надання БВПД та моніторів 

національного превентивного механізму, громадських активістів, 

представників Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області. Тема, яку обговорювали учасники, - 

забезпечення прав людини в місцях несвободи. 

 

30 жовтня проведено семінар з керівниками фонду 

«Вихід» та соціальними працівниками, які працюють у місті 

Миколаєві, Миколаївському, Новобузькому та Снігурівському 

районах, під час якого детально обговорили механізм співпраці 

фонду та бюро правової допомоги, чітко визначили рамки 

зобов'язань кожного з партнерів, зупинилися на питаннях 

попередження домашнього насильства. 

 

 

 

19 листопада прийняли участь у апаратній нараді 

керівництва та фахівців Управління освіти Миколаївської міської 

ради під головуванням начальника управління Личко Г.В. та 

поінформували учасників заходу щодо структури, функцій та 

повноважень системи безоплатної правової допомоги, 

обговорили зміни до законодавства України щодо попередження 

та боротьби з домашнім насильством, визначили першочергові 

заходи подальшої співпраці.  

 

13 листопада прийняли участь у позаплановій 

оперативній нараді Управління охорони здоров'я Миколаївської 

міської ради під головуванням начальника управління Ірини  

Шамрай. Розповіли заступникам начальника, фахівцям 

управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, 

головним лікарям Центрів ПМСД та їх заступникам про систему 

безоплатної правової допомоги, роз'яснили порядок отримання 

громадянами первинної та вторинної правової допомоги, надали 

контакти Регіональний центр з надання БВПД у Миколаївській 

області та місцевих центрів. Інформаційні таблички з 

відповідними відомостями розміщені у лікувальних закладах 

міста Миколаєва та на сайті організації для інформування 

відвідувачів (http://uoz.mkrada.gov.ua/). 

27 листопада у прямому ефірі програми "На всі сто" 

разом з представниками громадської організації «Десяте квітня» 

обговорили особливості реалізації прав внутрішньо переміщених 

осіб, надання державних соціальних виплат та житла. 

 

 

 
 

 

Правопросвітницькими заходами охоплювалися також особи похилого віку, відносно яких 

часто мають місце протиправні дії, у т.ч. домашнє насильство. 

 

23 жовтня прийнята участь у засідання круглого столу 

«Соціальна підтримка в діі» за участю ради ветеранів 

Інгульського району та заводу «Зоря-Машпроект», представників 

первинних організацій, товариства інвалідів, адміністрація 

району,  ПФУ, депутатів, бібліотека № 8.  
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30 жовтня проведено зустріч з Бушиною Л.М., головою 

Миколаївської міської організації інвалідів війни, Збройних Сил 

та учасників бойових дій. Керівник організації та відвідувачі 

ознайомлені з можливостями та функціями системи безоплатної 

правової допомоги, у офісі розміщені буклети з контактними 

даними центрів з надання БВПД, розробленими Регіональний 

центр з надання БВПД у Миколаївській області. 

 

 
 

31 жовтня проведено семінар для осіб похилого віку 

відділення Інгульського району Миколаївського міського 

територіального центру соціального обслуговування 

Департаменту праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради, надав учасникам заходу 

більше 100 буклетів з контактами центру для їх розповсюдження 

серед клієнтів відділення.  

05 листопада проведено зустріч працівниками відділення. 

За їх допомогою сподіваємося охопити інформацією про послуги 

безоплатної правової допомоги майже 2500 мешканців 

Інгульського району. 

 

 

05 листопада, на запрошення голови ветеранської 

організації державного підприємства науково-виробничого 

комплексу газотурбування "Заря" - "Машпроект" Волкожі 

В.С., проведено  лекцію для членів організації. Серед ветеранів 

розповсюджені буклети з контактами центрів та бюро правової 

допомоги Миколаївської області. Маємо підстави вважати, що 

більшість членів організації, яка нараховує більше 5600 осіб, 

будуть поінформовані про послуги БПД.  

 
13 листопада прийняли участь у роботі громадської 

приймальні «Центра правової підтримки та врегулювання 

конфліктів» на базі центру денного перебування Корабельного 

району Міського територіального центру департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради. 

 

15 листопада проведено лекцію для клієнтів відділення 

Інгульського району Миколаївського міського територіального 

центру соціального обслуговування Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївська міська рада щодо 

захисту прав осіб похилого віку та запобігання втрат ними 

майна, а також щодо розпорядження Кабінет Міністрів 

України від 26.09.2018 № 688-р "Про затвердження плану заходів 

з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на період до 2022". 

 

 
13 грудня підписаний меморандум про співпрацю з 

Миколаївським відділенням Всеукраїнська благодійна 

організація "Турбота про літніх в Україні", яке 

очолює Наталья Володка. Наступного дня відбулася зустріч 

членів організації з начальником відділу Вадим Жепало. Під час 

розмови обговорили питання порядку отримання літніми людьми 

безоплатної правової допомоги, торкнулися питань протидії 

домашньому насильству, яке часто має місце відносно осіб цієї 

уразливої категорії, а також на прикладах розібралися, як діяти у 

разі скоєння протиправних дій відносно людей поважного віку. 

Учасникам заходу передані буклети з контактами центрів БПД 

та СтопНасильство.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDvFjpdOOUiY4Za3jR1IgnVMumWUnn2Q61FJGpC3rKDX6P_Mav7KgDacMeDe1fTU2R-Bu144mFskgOY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPuSR1PJoEn-cHW2X3kLAe8xVApywr81LmKNqidtY8UVNt0aFTfulxNZjrQe3LqVAn-urYgSPlK78rEO1LYGv08JARV61AXjxCm_zjXl9BKrauannJRMX0U_x6ctNuRnb71NBvHYgSbfGq9aE1ZHH2H7TsFATBbquIGZFuIG8WEw56uaQO41ejhurpZ9hbfzsDKoashMxpn5RAckwcw6LDQ_aT35NA0xduPVifo4nwk7-62MMYWmsHKugKR9dlCn3o78R7MqcPnDIq8KwbVxjS7ykti4NSa7kdmSGoiNT-JMVCTPltoR2GoDFZdbAE9rO708Eq0_P6369HB2yysnE
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDvFjpdOOUiY4Za3jR1IgnVMumWUnn2Q61FJGpC3rKDX6P_Mav7KgDacMeDe1fTU2R-Bu144mFskgOY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPuSR1PJoEn-cHW2X3kLAe8xVApywr81LmKNqidtY8UVNt0aFTfulxNZjrQe3LqVAn-urYgSPlK78rEO1LYGv08JARV61AXjxCm_zjXl9BKrauannJRMX0U_x6ctNuRnb71NBvHYgSbfGq9aE1ZHH2H7TsFATBbquIGZFuIG8WEw56uaQO41ejhurpZ9hbfzsDKoashMxpn5RAckwcw6LDQ_aT35NA0xduPVifo4nwk7-62MMYWmsHKugKR9dlCn3o78R7MqcPnDIq8KwbVxjS7ykti4NSa7kdmSGoiNT-JMVCTPltoR2GoDFZdbAE9rO708Eq0_P6369HB2yysnE
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/384155871622275?__tn__=K-R&eid=ARB1qw3lvhjroFTOurqy4FVU14FXyldcRUo38QRgIzdurPU988LRiQnoqK1g4I0n06ajzMkifHfJqAIN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCY5HQWgOOyluqU_NM0O6P_7vpYGOg-NoOURlgTMENik9j8QlKI7vsh96831FDmUVzlML_lK6b2yLwU7SCqZTwBVAzr7wFyemgjaUxLC7qUX7i7K1OtC69Xol5nKpqEQmoSmMNinIWHBkHf9L_H3O741G1oUYgEbom56izLKIRdZY0xcy8On1fDiYP5X02KOPUE-e6c-WnvTYF6oqUWuchfRqUzZBEXzSYtVkMO3You_9mqs6PzI9vGc8Zyeww-mpkNQo5NbRRv174WfUy4Vs6mTaiP_cGF8x2-Ziwwcq9WjrcsmKZrJP5yWE04d-xzwWJgesezvbdFhBfd5K7xVKo
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/posts/2119507274966643?__xts__%5B0%5D=68.ARCxnOp7BBFQjgfa-809I7VelM5Zc_YFuf9-ocNLjO6jEiIAB13wbWH0ihgZg0yzZzXwxsQwtT1aXU3AX_ZzuDne3rP8Q2gKRDWxxL5boIsaHWAqLxfC94Nd-ict-P8fnKZSX-SBdiREF-WnbSumzLnJH3HoZddUA0VRuaxQ1uYe31KyuDIJt5ilmDp4OKCIrcWsuoYe7ZRbwpoGbAjbbExDYvrkHORjLo9ra4XXQZ1hxBoyrS42Ra3GbBQwXNfeG-CXcOMR38DM0LFNOQ0Hg4n9tvlVAA1kN3boEjOmUoLuiZE2W6wKGHKd34glNm4ECCxw-uO1tK4fvI1N_KvFkgx8m3EBOV44axpktZ-nUvMLprdY_NvEnyY7m2YDThkCHUoTQ-_hhBeRkaE0Xhj8ybd3H2YWmi8sCnL9xGsgSNifm1y87eIQjCyCj2nBWGCRz70rg-10oHV03Gc3DQDri2bT87_QEqOMPiOgMe6UycXq9CD1TFprSNY&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/posts/2119507274966643?__xts__%5B0%5D=68.ARCxnOp7BBFQjgfa-809I7VelM5Zc_YFuf9-ocNLjO6jEiIAB13wbWH0ihgZg0yzZzXwxsQwtT1aXU3AX_ZzuDne3rP8Q2gKRDWxxL5boIsaHWAqLxfC94Nd-ict-P8fnKZSX-SBdiREF-WnbSumzLnJH3HoZddUA0VRuaxQ1uYe31KyuDIJt5ilmDp4OKCIrcWsuoYe7ZRbwpoGbAjbbExDYvrkHORjLo9ra4XXQZ1hxBoyrS42Ra3GbBQwXNfeG-CXcOMR38DM0LFNOQ0Hg4n9tvlVAA1kN3boEjOmUoLuiZE2W6wKGHKd34glNm4ECCxw-uO1tK4fvI1N_KvFkgx8m3EBOV44axpktZ-nUvMLprdY_NvEnyY7m2YDThkCHUoTQ-_hhBeRkaE0Xhj8ybd3H2YWmi8sCnL9xGsgSNifm1y87eIQjCyCj2nBWGCRz70rg-10oHV03Gc3DQDri2bT87_QEqOMPiOgMe6UycXq9CD1TFprSNY&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/mkradagov/?__tn__=K-R&eid=ARAPHZM7G_5w2kXv6j-ru9jvCpOvLK9RWt3S0eL216KbWO4Hmhmvxz6suddsZxKH5SsTnc8H3XUSc9d6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJsrqheZUgi7GPihipI75SRH9P2G4Q7QaQSGJ2seWeTpxMC7O2m6VQU0g-1vqQrGkc-vwSDdECR1iXxIoG9XCB_J17SY26dWH0mrJ6501I_x3Hi_afKJK7QJB-hny5p4f1yi9wpygke-1GptQH42MGZu1hdubT-pDEZAvAKGXnuvcmBYYsmTJhuNfSkL3Mu2nEMfhpHWVPhk2nytjk2SMTPqkpB8Qca5eQrQc8RVfXy2ikVWJyNygvlONB7c5RBIjnWTmL7oIN5DTH5XEb56pFe9wv3ac2X3DdIxprH2h0YmHKbJikWLREMLHvTE8KdQ-UzictuRiydiokBVYHS0
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/275878262431898?__tn__=K-R&eid=ARCka801sU16ZEZmYkpwYr2KBYXYzv2-Jgb5uZXZ8JNEgFE2RoAHeep91DgcfBQ6B03EE_uyOyGICbMK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJsrqheZUgi7GPihipI75SRH9P2G4Q7QaQSGJ2seWeTpxMC7O2m6VQU0g-1vqQrGkc-vwSDdECR1iXxIoG9XCB_J17SY26dWH0mrJ6501I_x3Hi_afKJK7QJB-hny5p4f1yi9wpygke-1GptQH42MGZu1hdubT-pDEZAvAKGXnuvcmBYYsmTJhuNfSkL3Mu2nEMfhpHWVPhk2nytjk2SMTPqkpB8Qca5eQrQc8RVfXy2ikVWJyNygvlONB7c5RBIjnWTmL7oIN5DTH5XEb56pFe9wv3ac2X3DdIxprH2h0YmHKbJikWLREMLHvTE8KdQ-UzictuRiydiokBVYHS0
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/275878262431898?__tn__=K-R&eid=ARCka801sU16ZEZmYkpwYr2KBYXYzv2-Jgb5uZXZ8JNEgFE2RoAHeep91DgcfBQ6B03EE_uyOyGICbMK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJsrqheZUgi7GPihipI75SRH9P2G4Q7QaQSGJ2seWeTpxMC7O2m6VQU0g-1vqQrGkc-vwSDdECR1iXxIoG9XCB_J17SY26dWH0mrJ6501I_x3Hi_afKJK7QJB-hny5p4f1yi9wpygke-1GptQH42MGZu1hdubT-pDEZAvAKGXnuvcmBYYsmTJhuNfSkL3Mu2nEMfhpHWVPhk2nytjk2SMTPqkpB8Qca5eQrQc8RVfXy2ikVWJyNygvlONB7c5RBIjnWTmL7oIN5DTH5XEb56pFe9wv3ac2X3DdIxprH2h0YmHKbJikWLREMLHvTE8KdQ-UzictuRiydiokBVYHS0
https://www.facebook.com/tlu.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARB3EBs1hG3mAOcttk6dj84_HHsWy7Dk1moPIPxHga1YvvRTeHI0zDmx6dXzOoUuMJhHTwMEyn2KMS_J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/tlu.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARB3EBs1hG3mAOcttk6dj84_HHsWy7Dk1moPIPxHga1YvvRTeHI0zDmx6dXzOoUuMJhHTwMEyn2KMS_J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/nataliya.volodka?__tn__=K-R&eid=ARD_-xpc_kHXmA1v8AigYYWc9qfxdyUhf5-IdvUwUkhwfvNOD3KLU6Xw0hGGfaEOiXP0nPBdGNDh_LvS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/tirdinamo?__tn__=K-R&eid=ARAdFS3bineIBDaTMTrGI7NqooRJVBzI7JMH_buRO7FGVwsd-8yNC_WLibJfM4LuGeuQ8UsE8wRSApmi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARALDpKMibB5KXj9mi3ZPEkB1X81H0RxW4FLcbHBYMHuAQy3wxqME0JcxaOloTdP5tQJ2xu1nk0oiTi1miEAydzDdY5IoCLq4urovAf_HxvdKN55PHVCUT-wMB3E7Lwvokc-Nr3Kg4WkJ0FhFVPs2Hfvg9_FOPE2lxAZkJIIoMpRmYiwM8TkTyFEBJaw0aIoNZW38VfLK7wAa6OfENPQmwfHt4k2x4G8jJ6fdfNkb_PTiIPpoyBQKW9-H9Xuuw6B-bVkv78ZHahcYXVR8RDBqO238yvemtVJQV3mlcUF5l-Wh_CCRVK3Vn5gej32AE2E-bd4k3x0yJR1soxOQJLbw3w&__tn__=%2ANK-R


12 грудня під час заняття університету "третього віку" 

головним спеціалістом Новобузького бюро правової допомоги 

Володимиром Сухоруковим проведено семінар на тему: "Я маю 

право на соціальний захист". 
 

13 грудня разом з представниками Корабельного 

відділу Пробація України - Миколаївська область на базі філії № 

18 Центральна бібліотека ім.М.Л. Кропивницького м.Миколаїв  

провели семінар, під час якого говорили про про історію 

прийняття Загальної декларації прав людини, її роль у 

формуванні сучасного суспільства, а також про систему 

безоплатної правової допомоги. Відповіді на питання громадян 

продовжувалися майже 2 години, що є підтвердженням їх 

зацікавленості у проведенні такого виду правопросвітницьких 

заходів. 
 

20 грудня начальник відділу правової інформації та 

консультацій Олена Заболотня на дистанційному пункті у 

відділенні Інгульського району Міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

прийняла 4 особи та довела інформацію щодо домашнього 

насильства. 

  

Величезна увага приділялася інформуванню учасників АТО щодо їх права на безоплатну правову 

допомогу, пільг та компенсацій, особливо у період проведення інформаційної кампанії 

ПраваЗахисників з 8 по 16 жовтня 2018 року. 

 

Так, 12 жовтня начальник Воскресенського бюро 

правової допомоги Анатолій Берсанв в рамках інформаційної 

кампанії ПраваЗахисників прийняв участь у заході - патріотична 

містерія «У всі віки приносять славу козаки та наші українські 

захисники», яка проходила у бібліотеці-філії № 8 Центральної 

міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка.  На 

заході були присутні діти захисників України, матері та дружини 

військовослужбовців та учасник АТО, які були поінформовані 

про їхні права. Серед учасників розповсюджені буклети 

безоплатної правової допомоги, надано консультації. 
 

 12 жовтня начальником Снігурівського бюро правової 

допомоги Володимиром Марковським прийнято участь у 

заходах, присвячених Дню захисника України. Серед учасників 

АТО було розповсюджено буклети безоплатної правової 

допомоги, надано консультації з питань соціального 

забезпечення, земельного та трудового законодавства. Проведено 

зустріч з головою Снігурівської районної громадської організації 

ветеранів учасників АТО, матерів та дружин 

військовослужбовців "Разом ми сила" Коцар Марією Петрівною, 

яку поінформовано щодо роботи та видів діяльності системи 

безоплатної правової допомоги, визначено напрямки подальшої 

співпраці з організацією. 

 

Головним спеціалістом Баштанського бюро правової 

допомоги Олександром Зубковим 16 жовтня 2018 року 

проведено робочу зустріч з головою спілки учасників 

антитерористичної операції Баштанського району Миколою 

Предко. В ході зустрічі розроблені заходи щодо взаємного 

інформування про правові потреби вказаної категорії осіб, шляхи 

їх вирішення та проведення правопросвітницької роботи з 

членами спілки. Голові організації передані тематичні буклети та 

Дорожні карти на допомогу учасникам АТО для використання. 

 
 

https://www.facebook.com/probation.Mykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARDkFOcQz7m2enn-0PQYjIFyHmkpAgHFMSn67JEe34zARU0EHaiTpkICxWfpwR00TFjw29gnf_7CLGDv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDf5kpOmKovZJobdBFGoRK6YhHh0jdqTNCczIZCnIg1f51yFRLDOmQW6wRET83aL0g-VIFhY3jmIE2uxTM7vGMd46_tXpYSSkjrr6B98i_d8gIhH0-IXJDQAis1hmewV_jCkQgLOqYZ1Y6JDDfksSnUEreos65kg6VxHy_NotY7typRjKEWLsnDVx3Ne1HUvkpyWhJY5MLuQLGpFtIVuLRJdOLf663_g2zz2noTJN52_-Nimgh_0MXpcWBTjFVSiutMVafb0CgEDFWfvfQGLENJp1iTNox6y7R2EM84SnA9YA05QL8GR8zsdCot55l8G5_hJ359s5CtLOuPazhAecI
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Заступником начальника Березнегуватського бюро 

правової допомоги Василем Басько проведені лекції учасникам 

АТО з питань соціального забезпечення, земельного і трудового 

законодавства, розповсюджені інформаційні буклети на різну 

правову тематику. 16 жовтня відбулася зустріч із членами 

громадської організації "Березнегуватський районний союз 

ветеранів та учасників АТО", на якій обговорено проблеми з 

дотриманням прав захисників.На веб-сайті Березнегуватської 

райдержадміністрації розміщено інформацію про права 

учасників АТО. 

 

 

31 жовтня для учасників антитерористичної операції у 

Інгульській районній філії Миколаївський міський центр 

зайнятості,  у якому взяли участь 8 безробітних цієї категорії, 

проведено семінар щодо можливості  для учасників АТО 

отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, 

знижки на оплату послуг ЖКГ, поняття домашнього насильства 

та відповідальність за його скоєння. Клієнтам служби зайнятості 

надані контакти центрів правової допомоги, доведено перелік 

документів, які необхідно надати для її отримання. 

 

 

 

Проведення семінарів на різноманітні теми для клієнтів Державної служби зайнятості доброю 

традицією, а співпраця між установами БПД та центрів зайнятості у 2018 році 

трансформувалася із поодиноких заходів у системну та постійну роботу. 

 
5 жовтня спільно з партнерами- працівниками Головного 

управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області 

проведено семінар для клієнтів відділу сприяння зайнятості в 

Інгульському районі Миколаївський міський центр зайнятості. 

Під час зустрічі обговорили питання легальної зайнятості, 

розповіли про наслідки порушення законодавства України про 

працю. Безробітні поінформовані про можливість отримати, за 

необхідності, безоплатну правову допомогу, а також щодо 

проекту Міністерство юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!". 

 
 

У рамках проведення Всеукраїнського тижня права 10 

грудня проведено семінар з клієнтами відділу сприяння 

зайнятості в Корабельному районі Миколаївський міський центр 

зайнятості. Темою розмови були питання гендерної рівності, у 

тому числі реалізація в Україні Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року, Стратегія та План Дій у сфері прав людини, 

прийняті у 2015 році, метою яких є гарантування рівних прав та 

можливостей для жінок та чоловіків в усіх сферах життя, а також 

зміни до законодавства щодо попередження домашнього 

насильства.  

 

 

21 грудня на базі Корабельної філії служби зайнятості 

відбувся семінар на тему запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, у якому 

прийняли участь 15 безробітних, а також представники 

Управління Держпраці у Миколаївській області, громадської 

організації «Україна без тортур» та Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД. Клієнтам служби зайнятості 

роз'яснено порядок та підстави отримання первинної та 

вторинної правової допомоги, можливість отримати ґрунтовну 

консультацію з питань трудового законодавства та попередження 

торгівлі людьми. повідомив про контакти установ БПД. 
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Приділялася увага підвищенню кваліфікаційного рівня фахівців БПД. 

 
Так, 23 жовтня проведене навчання щодо ознайомлення з 

розробленими Національним агентством з питань запобігання 

корупції - НАЗК рекомендаціями суб'єктам декларування до 

чергового етапу електронного декларування в Україні, який 

розпочнеться 01.01.2019.  
 

09 листопада фахівці Другого миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прийняли участь у Вісімнадцятому Всеукраїнському диктанті 

національної єдності.  
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 жовтня по 29 грудня 2018 року місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано  1909  звернень клієнтів, 197 з них написали письмову заяву про надання 

БВПД, 1712 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 

 

 

 

 

 

596 

 

466 130 

2 Відділ “Баштанське бюро 

правової допомоги” 

152 149 3 

3 Відділ “Березнегуватське бюро 

правової допомоги” 

201 188 13 

4 Відділ “Воскресенське бюро 

правової допомоги” 

166 153 13 

5 Відділ “Казанківське бюро 

правової допомоги” 

303 280 23 

6 Відділ “Новобузьке бюро 

правової допомоги” 

292 285 7 

7 Відділ “Снігурівське бюро 

правової допомоги” 

199 191 8 

8 Разом по МЦ 1909 1712 197 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 190 рішень 

про надання БВПД та надано 120 доручень адвокатам та 70 наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 9 

письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного права 

311 (16%), іншого цивільного 278 (15%), житлового 251 (13 %), соціального забезпечення 

238 (12%), спадкового 216 (11%), земельного 167 (9%), трудового 104 (6%), з інших питань 



101 (5%),  договірного 92 (5%), з питань виконання судових рішень 74 (4%), 

адміністративного 62 (3%), медичного 14 (1%), з неправових питань 1 (0,05%). 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів  

за звітний квартал за категорією питань. 

 

 

 
 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю.  

  

 
              

Жінки – 785 (62%) 

Чоловіки – 489 (38%) 
 

 

 

 



Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком. 

 
до 18 років – 5 (1%) 

від 18 років до 35 років – 320 (25%) 

від 35 до 60 років – 619 (48%) 

старше 60 років – 330 (26%) 

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) 

121 ( 64 %), інвалідам 31 ( 16,3 %), ветеранам війни 18 ( 9, 5%), внутрішньо 

переміщеним особам 9  (4,7 %), діти, що не належать до окремої категорії 1 ( 

0,5%), особи потерпілі від домашнього насилля 8 (4,2 %), особи, які належать 

до потерпілих/свідків у кримінальному проваджені 2 (1,05%) . 

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

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

період з 01 жовтня по 29 грудня 2018 року було: 

 

 здійснено 39 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність                 

44 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 273 осіб, в тому числі 145 осіб звернулась за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 128 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 207 правопросвітницьких заходів; 

 

 розміщено у ЗМІ 117 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 

 надано 54 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 



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

бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа-

ційних 

матеріа-

лів, 

розміщу-

них у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

39/145 44/128 21 206 54 117 

2 Другий МЦ 11/32 8/36 14 44 29 41 

3 

 

 

 

 

 

 

Відділ 

“Баштанське бюро 

правової 

допомоги” 

2/5 

 

 

4/12 1 11 0 4 

4 Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

2/6 4/19 1 38 12 19 

5 Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

2/3 5/20 2 23 7 17 

6 Відділ 

“Казанківське 

бюро правової 

допомоги” 

4/15 12/15 1 26 4 9 

7 Відділ 

“Новобузьке бюро 

правової 

допомоги” 

3/7 5/17 1 42 2 20 

8 Відділ 

“Снігурівське 

бюро правової 

допомоги” 

15/77 6/9 1 22 0 7 

 
 

 
 
 
 

 


