
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Першим миколаївським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності  

на 2017 р. у І кварталі 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України  

- Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 

правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення 

інформаційних матеріалів для клієнтів  

- Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних 

прийомів громадян) 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  exofficio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у цивільних 

та адміністративних справах, посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад,  продовжується утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 

зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для 

осіб, які проживають в Березанському, Новоодеському, Миколаївському, Очаківському районах та 

місті Очакові.  

-  Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України  

З метою посилення  правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад постійно  проводяться тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного 

характеру. 

03.01.2017 року у приміщенні відділу «Очаківське бюро правової допомоги» відбувся 

круглий стіл на тему «Реформи 2017 року щодо надання безоплатної правової допомоги». 

Учасниками круглого столу стали працівники районного відділу Кримінально-виконавчої інспекції 

та працівники Очаківського бюро правовоїдопомоги.  

Під час заходу обговорено найактуальніші питання реформи 2017 року, а саме: Закон 

України «Про Вищу раду правосуддя», який вніс зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» в частині розширення кола осіб, якімають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу.  

Новоодеське бюро правової допомоги продовжує компанію зі співробітництва з органами 

державної влади, з метою оповіщення громадян про їхнє право на безоплатну правову допомогу. 

Центр надання адміністративних послуг при Новоодеській райдержадміністрації - це той підрозділ, 

де найчастіше звертаються громадяни з правовими питаннями щодо оформлення нерухомості.  

11.01.2017 року на інформаційному стенді установи розміщено буклети «Порядок 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги». В.о. начальника відділу забезпеченняЦНАПу, 

адміністраторта державний реєстратор сектору з питань державної реєстрації райдержадміністрації 

сприятимуть поширенню відомостей серед заявників про роботу Бюро, шляхом розміщення 

інформаційних буклетів, статей та інших матеріалів. 

12 січня 2017 року в Миколаївському районному центрі зайнятості відбувся семінар за 

участюбезробітнихМиколаївського району, у якому взяв участь заступник начальника відділу 

«Ольшанське бюро правової допомоги». Під час заходу було поінформовано про систему БПД, 

основнізавдання та формироботи бюро, категоріїосіб, якімають право на 

безоплатнуправовудопомогу. 

12.01.2017 року з метою поширення інформації проБПД, Новоодеське бюро правової 

допомоги налагоджує співпрацю з помічником народного депутата України Вадатурського Андрія 

Олексійовича – Аніщенко О.В., який погодився лобіювати питання проведення спільних прийомів 

громадян на базі приймальні нардепа. 

13.01.2016 року на базі Першого Центру проведено 

семінар-нараду для працівників Бюро правової допомоги. 

Спеціалісти обговорили результативні показники 

діяльності Центру, розширення кола осіб, якімають право на 

гарантовану державою безоплатну вторинну правову допомогу. 

Також працівникам Бюро було наголошено про обов’язкове 

започаткування виїзних (мобільних) та дистанційних пунктів 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=748330655322762
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=751134911709003
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консультування громадян, зосереджено увагу на проведення інтеграції первинної та вторинної 

правової допомоги в об’єднаних територіальних громадах та проведення правопросвітницької 

роботи в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах, на підприємствах, 

установах, організаціях та ЗМІ. Спеціалістам Бюро наочно було роз'яснено та показано принципи 

роботи в системі КІАС. Також у програмі семінару надано роз’яснення з приводу видачі 

довіреностей (посвідчень) працівникам Бюро, та про порядок другого етапу впровадження системи 

електронних декларацій та правила заповнення форми декларації працівниками Центру.  

16.01.2017 року головним спеціалістом відділу «Березанське бюро правової допомоги» було 

проведено робочу зустріч з директором Територіального центру соціального обслуговування 

«Надання соціальних послуг» Березанського району. 

18.01.2016 року на базі Першого Центру розпочала свою роботу робоча група з розробки 

Програм безоплатної правової допомоги, з метою створення рівних можливостей для доступу 

незахищених верств населення до БПД, а в разі необхідності – до правосуддя, для захисту 

порушених прав в районах, які знаходяться під юрисдикцією Центру та новостворених об’єднаних 

територіальних громадах. 

19 січня 2017 року в Миколаївському районному центрі зайнятості відбувся семінар за 

участю безрібітних Миколаївського району на тему: «Консультаційні групові заходи», у якому 

прийняв участь головний спеціаліст відділу «Ольшанське бюро правової допомоги», який  

поінформував про систему БПД, основні завдання та форми роботи бюро, категорії осіб, які мають 

право на безоплатну правову допомогу, а також про внесення змін до Закону України «Про 

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

безоплатної вторинної правової допомоги. 

20 січня 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

провела лекцію-бесіду присвячену до Дня соборності України, яке відзначається щороку 22 січня, 

на тему: «Національна єдність – запорука державності України». Дана лекція була проведена для 

учнів 8 – 9 класів Очаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3. 

Також для учнів, працівники бюро провели анкетування на знання історичних подій, що 

передували Дню соборності України. 

20.01.2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Першого МЦ Вікторія Царьова прийняла участь у 

семінарі для работодавців Заводського району на тему: "Консолідація зусиль - шляхи до вирішення 

питань зайнятості".  

25 січня 2017 року заступник начальника відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Валерія Кутюхіна, 

провела лекцію для студентів Університету третього віку 

при територіальному центрі з надання соціальних послуг 

(соціальної допомоги) м. Очаків на тему: «Особливості 

спадкування за заповітом». Було обговорено, що таке 

заповіт, види заповіту (заповіт з умовою, заповіт 

подружжя, секретний заповіт), що таке заповідальний 

відказ, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, 

право спадкування співмешканця (цивільного чоловіка 

або жінки), порядок встановлення факту родинних 

відносин, перелік суб’єктів, що мають право посвідчувати 

заповіт, порядок оформлення спадщини, а також розглянуто спадковий договір.  

Також Валерія Кутюхіна у межах даної теми провела практичне заняття на тему «Основи 

спадкового права», студентам було надано для ознайомлення зразки видів заповітів, а також 

поведено тестування, у якому студенти показали відмінний результат. 

25 січня 2017 року головний спеціаліст відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Мельніков Василь прийняв участь в інформаційному семінарі для безробітних, які перебувають на 

обліку в Березанському районному центрі зайнятості Миколаївської області. 

26 січня та 02 лютого 2017 рокуспеціалісти  відділу Ольшанське бюро правової допомоги  

прийняли часть у семінарі за участю безробітних Миколаївського району.Було проінформовано 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=751113678377793
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присутніх про систему БПД, основні завдання та форми роботи бюро, категорії осіб, які мають 

право на безоплатну правову допомогу тощо. 

27 січня 2017 року, з метою налагодження партнерських відносин, начальник відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк завітала до Трудового архіву у 

Березанському районі Миколаївської області. 

Спільно з директором Трудового архіву Чапчай Наталією Андріївною обговорені питання 

взаємодії щодо реалізації права громадян на доступ до безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. З цією метою, між Трудовим архівом у Березанському районі та Першим миколаївським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було підписано Меморандум 

про співпрацю.  

02.02.2017 року начальником відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрієм 

Скляровим проведено роз’яснювальну роботу для працівників, які піклуються збереженням 

офіційних документів з усього району, з питання поширення інформації серед громадян про роботу 

системи БПД. Керівник комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських 

територіальних громад Новоодеського району» Перекос Л.Є., завідувач архівного сектора 

Новоодеської райдержадміністрації Блануца Т.А. та головний спеціаліст Кузюк А.М. розмістили у 

себе буклети з адресою Бюро, «Допомога переселенцям», «Житлові субсидії», розгорнуту 

інформацію Про порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

02 лютого 2017 року на базі відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» проведено 

семінар-нараду з представниками Миколаївського районного центру соціальних служб для дітей, 

сім’ї та молоді на тему: «Надання правової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян». 

Під час семінару обговорювались питання щодо надання БПД малозабезпеченим сім’ям, 

батькам одинакам, особам звільненим з місць позбавлення волі, ВПО, демобілізованим учасникам 

АТО та членам їх сімей тощо. 

03.02.2017 року начальником Новоодеського бюро 

правової допомоги Андрієм Скляровим проведено бесіду із 

працівниками дитячого навчального закладу 

Новопетрівської сільської ради Новоодеського району. 

У закладі розміщено тематичні буклети з адресою 

та контактами бюро, розгорнуту інформацію Про порядок 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Також 03.02.2017 року начальником 

Новоодеського бюро правової допомоги Андрієм 

Скляровим у рамках запланованого виїзду до села 

Новопетрівське Новоодеського району проведено 

роз’яснювальну роботу серед працівників бюджетної сфери, а саме працівників Новопетрівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів. 

Лекція для вчителів та інших працівників закладу була спрямована на в першу чергу 

освітлення діяльності Новоодеського бюро правової допомоги – з якою метою створено установу, 

функції, перспективи роботи.  

8 лютого 2017 року заступник начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна провела робочу зустріч із працівниками центру надання адміністративних послуг 

Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області.  

Під час зустрічі обговорено перспективи співпраці, роз’яснено що таке первинна та 

вторинна правова допомога, категорії клієнтів, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, порядок її отримання. Наприкінці зустрічі працівникам центру надання адміністративних 

послуг Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області було надано 

інформаційні буклети на тему «Порядок отримання вторинної правової допомоги». 

09.02.2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Лілія 

Таворська провела робочу зустріч з працівниками архіву Очаківської районної державної 

адміністрації, де розповіла про діяльність Очаківського бюро правової допомоги. Під час зустрічі 

висвітлено основні завдання та цілі, роз’яснено види правових послуг, які надає Бюро, поняття 

первинної та вторинної правової допомоги, а також категорії громадян, які мають право на 
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безоплатну вторинну правову допомогу. Працівники архіву отримали буклети на тему: «Бюро 

правової допомоги – ваш юридичний провідник». 

09.02.2017 року начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила 

Бенедюк завітала до «Клініки, дружньої до молоді» Березанської центральної районної лікарні з 

робочим візитом. Зустріч організована з метою обговорення можливості консультування осіб щодо 

питань з надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед медичного персоналу закладу. 

«Клініка, дружня до молоді » Березанської центральної районної лікарні надає комплексну 

медичну, психологічну, юридичну допомогу та соціальні послуги підліткам та молоді Березанського 

району на основі принципів «дружнього підходу»: доступності, добровільності, доброзичливості, 

довіри, конфіденційно, анонімно ( на прохання), без осуду, через розуміння проблем цієї вікової 

групи і шляхом спільного пошуку шляхів вирішення проблем, з якими звертається молодь. 

Одним із питань, які обговорювались, були протидія насильству в родині та отримання 

правової допомоги для вирішення конкретних проблем юридичного характеру. Людмила Бенедюк 

презентувала збірку «ПРОтиНАСильства» та залишила 

інформаційні буклети «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник» для розповсюдження серед молоді, а 

також розмістила інформаційні матеріали з адресою відділу 

«Березанське бюро правової допомоги». 

09 лютого 2017 року головний спеціаліст відділу «Ольшанське 

бюро правової допомоги» Максим Кучеренко прийняв участь у 

семінарі для безробітних Миколаївського району на тему: 

«Юридична консультація безробітних громадян», які 

перебувають на обліку в Миколаївський районний центр 

зайнятості Миколаївської області. 

09 лютого2017 року відповідно до наказу начальника 

управління агропромислового розвитку Новоодеської районної 

державної адміністрації від 17.10.2016 року № 10, начальник 

відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрій Скляров, 

у складі конкурсної комісії, брав участь у черговому відборі 

учасників на заміщення вакантних посад головного та 

провідного спеціалістів відділу економіки та реформування 

управління агропромислового розвитку Новоодеської РДА. 

9 лютого 2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Першого МЦ Вікторія Царьова прийняла участь 

у семінарі для демобілізованих учасників антитерористичної операції «Проблеми вирішуємо 

спільно».  

14 лютого 2017 року працівники відділу Очаківського бюро правової допомоги прийняли 

участь у святковому заході «Любові всевишній присвячується». Даний захід використовувався як 

рекламний майданчик системи БПД. Усі присутні отримали отримали інформаційні буклети на 

тему: «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати», «Бюро правової 

допомоги: ваш юридичний провідник». 

15 лютого 2017 року, з нагоди Дня вшановування учасників бойових дій на території інших 

держав і річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, начальник відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк прийняла участь в заході, який був 

організований в Будинку культури відділом молоді і спорту Березанської райдержадміністрації за 

участю районного керівництва, начальників районних організацій, творчих колективів та 

запрошених ветеранів - інтернаціоналістів . 

Після проведення святкового привітання та вшанування пам’яті загиблих, друга частина 

заходу була присвячена обговоренню наболілих питань сьогодення, зокрема, актуальним питанням 

правового характеру, питанням соціального забезпечення, отримання пільг і доступність різного 

роду гарантій УБД.  
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15 лютого 2017 року заступник начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна, провела лекцію для студентів Університету третього віку при територіальному 

центрі з надання соціальних послуг (соціальної допомоги) м. Очаків на тему: «Актуальні питання 

аліментів в Україні». Під час проведення зустрічі обговорено, хто має право на утримання, форма та 

розмір утримання, куди звернутися за захистом своїх прав, що таке договір подружжя про надання 

утримання, підстави виникнення, припинення, обмеження права на утримання, особливості 

відповідальності за несплату аліментів тощо. 

16 лютого 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська провела робочу зустріч із заступником начальника управління соціального захисту 

населення Очаківської районної державної адміністрації, під час якої обговорено перспективи 

співпраці, роз’яснено що таке первинна та вторинна правова допомога, категорії клієнтів, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання. Наприкінці зустрічі було 

досягнуто згоди щодо підписання договору про співпрацю.  

16 лютого 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська провела робочу зустріч із завідувачем відділу Територіального центру надання 

соціальних послуг (соціального обслуговування) Очаківського району Миколаївської області – 

Карпенко Н.М.Головним аспектом зустрічі стало обговорення плану щомісячних лекцій для 

студентів Університету третього віку при територіальному центрі з надання соціальних послуг 

(соціальної допомоги) Очаківського району Миколаївської області. 

16.02.2017 року головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами Юлія Криницька провела лекцію у Бібліотеки філіал №2 

ЦБС м. Миколаєва з відвідувачами на тему: «Порядок надання безоплатної правової допомоги». 

В кінці заходу було надано індивідуальну консультацію, щодо порядку відновлення 

втраченого паспорту та роздано буклети на тему: «Житлові субсидії», «Порядок отримання 

безоплатної правової допомоги» тощо. 

17 лютого 2017 року начальником відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» Андрієм 

Скляровим проведено робочу зустріч з начальником відділу освіти Новоодеської районної 

державної адміністрації Багнюком В.І., на якій обговорено питання можливої співпраці між 

організаціями та підписано Меморандум про співпрацю, що передбачає реалізацію спільних 

заходів, спільну координацію та забезпечення діяльності з надання необхідної правової допомоги 

незахищеним верствам населення. 

20.02.2017 року проводилась інформаційна кампанія для працівників Новоодеської міської 

ради відділу реєстрації щодо діяльності Новоодеського бюро ПД. Також 20.02.2017 начальником 

відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмилої Бенедюк здійснено виїзд до будинку 

Стаціонарного відділення для постійного проживання с. Тузли Березанського району Миколаївської 

області.  

21.02.2017 року відбулась чергова комісія служби у справах дітей Новоодеської районної 

державної адміністрації за участтю начальника відділу Новоодеське БПД. В ході виснажливого 

засідання було розглянуто ряд питань, деякі з них: погодження органом опіки та піклування передачі 

в оренду земельної ділянки матір’ю дитини, погодження щодо повернення дітей до їх законних 

батьків, та інші. У ряді питань начальником відділу бюро правової допомоги надавались 

консультації щодо дій суб’єктів в рамках нормативно-правових актів. 

22.02.2017 року головний спеціаліст відділу«Очаківське бюро правової допомоги» Лілія 

Таворська спільно з провідним фахівцем з питань зайнятості населення Очаківський міськрайонний 

центр зайнятості – Ромашкевич О.В. та головним спеціалістом Головного управління 

Держпродспожив служби в Миколаївській області – Швець О.В. взяла участь у семінарі для 

безробітних на тему: Громадські та інші роботи тимчасового характеру – ваша тимчасова зайнятість 

і додаткова матеріальна підтримка», що проводився в приміщенні Очаківської міської бібліотеки. 

Лілія Таворська розповіла про діяльність Очаківського бюро правової допомоги, 

акцентувала увагу присутніх на основних завданнях та цілях Бюро, роз’яснила види правових 

послуг, які надає Бюро, поняття первинної та вторинної правової допомоги та різницю між ними , а 

також назвала пільгові категорії громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову 
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допомогу. Було надано консультацію щодо порядку виплати грошової допомоги на малолітню 

дитину одинокій матері. 

23 лютого 2017 року заступник начальника відділу Ольшанське бюро правової допомоги на  

семінарі за участю безробітних Миколаївського району проінформував присутніх про систему БПД, 

основні завдання та форми роботи бюро, категорії осіб, які мають право на безоплатну правову 

допомогу тощо. Також 23 лютого 2017 року заступник начальника відділу Ольшанське БПД Максим 

Кугут провів ознайомчу лекцію для працівників районої бібліотеки для дітей централізованої 

бібліотечної системи Миколаївського району.  

23.02.2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Першого ММЦ з надання БВПД Вікторія Царьова у 

складі спостережної комісії Миколаївської районної державної адміністрації здійснила виїзний 

прийом до Ольшанської виправної колонії №53, де під час візиту проінформувала присутніх про 

систему БПД, роз’яснила про види правових послуг, які надає Центр, поняття первинної та 

вторинної правової допомоги та різницю між ними, а також назвала пільгові категорії громадян, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

23 лютого 2017 року на базі «Березанське бюро правової допомоги» відбувся семінар-

нарада на тему: «Протидія насильству в родині» за участю начальника відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмила Бенедюк. На семінарі обговорювались питання взаємодії між 

службами району щодо захисту від протиправних посягань члена сім'ї, з притягнення до 

відповідальності осіб, які вчиняють насильство, запобігання повторенню актів насильства в 

майбутньому та отримання правової допомоги для вирішення конкретних проблем юридичного 

характеру. 

Людмила Бенедюк презентувала збірку «ПРОтиНАСильства» Проекту "Доступна та якісна 

правова допомога в Україні" та роздала інформаційні буклети «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник», «Порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги», 

«Розірвання шлюбу. Порядок стягнення аліментів», «відповідальність неповнолітніх за скоєння 

кримінальних злочинів», тощо для розповсюдження серед тих, хто потребує БПД. 

24.02.2017 року на базі бібліотеки-філіал №6 

ЦБС для дорослих м. Миколаєва, начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Першого 

ММЦ з надання БВПД Вікторія Царьова прийняла 

участь у круглому столі "Війна, яка не відпускає: 

взаємовідносини в сім'ях воїнів АТО". 

02.03.2017 року головним спеціалістом відділу 

Очаківське бюро правової допомоги Лілією 

Таворською проведено робочу зустріч з працівниками 

редакції районної газети «Чорноморська зірка». Під час 

проведення зустрічі обговорено важливість правового 

інформування населення віддалених куточків районів.  

02 березня 2017 року заступник начальника відділу Ольшанське бюро правової допомоги 

Максим Кугут прийняв участь у семінарі для студентів І та ІІ курсів Миколаївського професійного 

ліцею.Максим проінформував про систему БПД, основні завдання та форми роботи бюро, категорії 

дітей, які мають право на безоплатну правову допомогу.  

03 березня 2017 року до відділу «Березанське бюро правової допомоги» Перший 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД завітав член Всеукраїнської Асоціації сільських та 

селищних рад Об’єднаної громади Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування, колишній 

сільський голова Тузлівської сільської ради Микола Іванович Бізіков за правовою допомогою з 

питань оренди земельних ділянок (паїв). Під час зустрічі було досягнуто домовленостей щодо 

співпраці задля спрямування спільних зусиль на захист прав та інтересів відповідних 

територіальних громад та налагодження взаємодії з органами державної влади у процесі вирішення 

питань місцевого і регіонального розвитку з метою узгодження загальнодержавних, регіональних та 
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місцевих інтересів шляхом проведення просвітницької роботи Бюро та роз’яснювальної роботи з 

актуальних питань законодавства. 

Маючи безліч проблемних питань, з яким до нього звертаються місцеві жителі громади, 

Микола Іванович залюбки погодився розповсюджувати інформацію серед населення з контактною 

інформацію Бюро та порядок отримання БПД. 

06 березня 2017 року заступник начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна разом із працівниками Очаківського міськрайонного центру зайнятості та 

представником Очаківського районного військового комісаріату, провели семінар для безробітних та 

УБД на тему: «Укладення контрактів на військову службу», де висвітлили особливості укладення 

контрактів, переваги військової служби за контрактом, основні права та обов’язки 

військовослужбовців тощо. 

06.03.2017 року начальником відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрієм 

Скляровим проведено роботу із ознайомлення найбільш незахищеної категорії громадян - осіб 

похилого віку на базі комунальної установи "Центр надання соціальних послуг населенню 

Новоодеського району", який приурочений до святкування 8 березня. Присутнім повідомлено про 

напрями роботи бюро, порядок отримання БПД, роздані буклети "Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник". 

10.03.2017 року працівниками відділу Очаківське бюро правової допомоги Перший 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД було проведено захід: «Протидія насильства в 

родині» та презентовано збірку «ПРОтиНАСильства» для учнів старших класів 3 ЗОШ І – ІІІ 

ступенів міста Очаків та студентів 

Університету третього віку при 

територіальному центрі з надання 

соціальних послуг (соціального 

обслуговування) м. Очаків. 

Під час проведення заходу було 

розглянуто найактуальніші питання з даної 

теми, а саме: проблема насильства в сім’ї, 

міжнародне законодавство щодо захисту від 

домашнього насильства; як відрізнити 

насильство в сім’ї від конфлікту: 

психологічні аспекти проблеми насильства в 

сім’ї; куди звернутися по допомогу в ситуації 

насильства в сім’ї та порядок звернення до 

юристів системи безоплатної правової 

допомоги.  

Після розгляду теоретичної частини заходу, до уваги присутніх було представлено відео-

матеріал «Наша увага – це найкраща профілактика!» та презентовано збірку «ПРОтиНАСильства», 

що створена та опублікована в рамках проекту Громадського радіо «Протидія насильства в родині», 

який реалізується за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні, що 

фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, впроваджується Канадським бюро 

міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. 

15.03.2017 року в управлінні агропромислового розвитку при Новоодеській 

райдержадміністрації проведено засідання постійної комісії по раціональному використанню 

земельних ділянок державної та комунальної власності, до складу якої було включено начальника 

відділу Новоодеське бюро правової допомоги А. Склярова.  

Основним питанням, яке піднімалось на засіданні, було використання земель, в тому числі 

орендованих людських земельних паїв, згідно вимог чинного законодавства, а саме щодо 

дотримання орендарями Закону України «Про охорону земель», недопускання щорічного посіву 

технічних культур, дотримання сівозмін. Відомості про найбільш нерадивих землекористувачів за 

рішенням комісії надано кореспонденту районної газети «Промінь» для висвітлення у найближчому 

випуску. 
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15 березня 2017 року заступник начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна, провела лекцію для студентів Університету третього віку при територіальному 

центрі з надання соціальних послуг (соціальної допомоги) м. Очаків на тему: «Пенсія за віком. 

Умови дострокового виходу на пенсію за віком». Було обговорено: нормативна база у сфері 

пенсійного законодавства; пенсійний вік; категорії громадян, які мають право на призначення 

дострокової пенсії за віком; позасудовий порядок звернення за призначенням пенсії за віком; 

порядок оскарження дій, пов’язаних з призначенням пенсії за віком тощо. 

15 березня 2017 року директор Першого ММЦ прийняв участь засіданні Кординаційної 

ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області. 

В ході засідання розглядалися питання організаційного характеру, що стосуються оновлення складу 

КРМЮ, поповнення ради новими амбіційними студентами з юридичних ВУЗів Миколаївської 

області, що бажають займатися активною громадською та правоосвітньою діяльністю. Було 

обговорено результати роботи за 2016 рік та заплановано ряд заходів на І півріччя 2017 року. 

16 березня 2017 рокудиректор 

Першого ММЦ прийняв участь у засіданні 

круглого столу на тему: "Торгівля людьми як 

порушення прав людини", який проведено на 

базі Миколаївської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. 

21 березня 2017 року головний 

спеціаліст відділу «Березанське бюро правової 

допомоги»Василь Мельніков провів 

роз’яснювальну роботу працівниками 

Березанського відділу безпеки дорожнього руху 

у Миколаївській області, щодо надання БПД: 

основні завдання та цілі, роз’яснено види 

правових послуг, які надаєБюро, поняття первинної та вторинної правової допомоги, а також 

категорії громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу тощо.  

21 березня 2017 року заступник начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна, здійснила виїзний прийом до села Кам’янка Очаківського району та провела лекцію для 

студентів Університету третього віку при Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Очаківського району на теми: «Вступ. Загальні положення про 

спадкування. Спадковий договір. Особливості спадкування за заповітом».  

23березня2017 року у приміщені Новоодеської 

центральної районної бібліотеки за запрошенням 

директора Дронової Т.А. начальником відділу 

Новоодеське бюро правової допомоги А. Скляровим 

проведено ознайомлюючу лекцію для слухачів 

"Універиситету третього віку" по питанню 

необхідності проведення реформи з децентралізації в 

державі та в районі зокрема. Дискусія була дуже 

жвавою. присутні зокрема висловлювали різні, іноді 

діаметрально-протилежні погляди.  

23 березня 2017 року начальник відділу 

«Березанське БПД» для колективаБерезанської 

центральної районної бібліотеки провела правовий 

захід, на якому обговорювались питання 

протидіїнасильствув родині та отримання правової допомоги для вирішення конкретних проблем 

юридичного характеру. 

27 березня 2017 року працівники відділу «Новоодеське БПД» провели роз’яснювальну 

роботу працівникам Новоодеського відділення Очаківської ОДПІ у Миколаївській області, щодо 

надання БПД: основні завдання та цілі, роз’яснено види правових послуг, які надає Бюро, поняття 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=790242664464894
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=790242664464894
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83?source=feed_text&story_id=792475257574968


10 
 

первинної та вторинної правової допомоги, а також категорії громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

30 березня 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» Лілія Таворська, 

здійснила виїзний прийом до села Чорноморка Очаківського району та провела лекцію для студентів 

Університету третього віку при Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Очаківського району на теми: «Договір дарування: плюси та мінуси», «Переваги 

та недоліки договору довічного утримання».  

Під час заходу Лілія Таворська донесла до відома присутніх поняття договору дарування, 

пояснила що є предметом договору, якою є його форма, хто є сторонами даного договору, що може 

бути дарунком, роз’яснила права та обов’язки сторін, також було розкрито тему: «Договору 

довічного догляду», а саме: поняття договору, предмет, форма, сторони даного договору,їх права та 

обов’язки, особливості укладення та підстави припинення договору довічного утримання. 

Присутніх було ознайомлено зі зразками договорів та наприкінці заняття було проведено тестування 

з даних тем. 

28.03.2017 року проводилась інформаційна кампанія для працівників Новоодеського 

районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області, щодо діяльності Новоодеського БПД, основними завданнями якого є 

правопросвітництво у територіальних громадах, забезпечення доступу до безоплатної правової 

допомоги та забезпечення доступу до електронних 

сервісів Міністерства юстиції. 

31.03.2017 року головний спеціаліст відділу 

організації надання безоплатної вторинної допомоги та 

роботи з адвокатами Ю.Криницька прийняла участь у 

інформаційному семінарі на тему: «Проблеми вирішуємо 

спільно» для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, які перебувають на обліку уЗаводському 

районному центрі зайнятості м.Миколаєва. 

Юлія Криницька розповіла присутнім про що таке 

первинна і вторинна правова допомога, як її отримати, в 

яких випадках особі буде відмовлено у наданні, куди 

необхідно звернутись для: консультування, вирішення 

питань цивільних справ або захисту у разі кримінального вчинення злочину чи адміністративного 

правопорушення. Зазначила, які документи необхідно надати саме особам з обмеженими 

можливостями та розповіла про процедуру призначення адвоката.  

З метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

налагодження постійного зворотнього зв’язку з суб’єктами надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, проводиться обговорення, зустрічі, кругли столи тощо. 

11.01.2017 року між Першим Центром та Управлінням соціального захисту населення 

Очаківської міської ради підписано договір про співпрацю, основною метою якого є організація 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

поінформованості незахищених верств населення, щодо права 

на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення 

конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших 

заходів. 

11.01.2017 року між Першим Центром та громадською 

організацією «Очаків за справедливість» підписано 

меморандум про співпрацю,основною метою якого є спільне 

надання БПД незахищеним верствам населення, поширення 

інформації про право визначених законодавством категорій 

осіб на БПД, організація спільних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості незахищених верств населення, щодо права на 

безоплатну правову допомогу, шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виїзних 

прийомів та інших заходів. 

https://www.facebook.com/ZCZnocz/
https://www.facebook.com/ZCZnocz/
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11.01.2017 року між Першим Центром та Міською бібліотекою відділу культури 

Очаківської міської ради підписано меморандум про співпрацю, основною метою організація та 

проведення безоплатних онлайн-консультацій у форматі скап-спілкування на базі бібілотеки, 

поширення інформації про право визначених законодавством категорій осіб на БПД,  організація 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості незахищених верств 

населення, щодо права на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення конференцій, 

семінарів, круглих столів, виїзних прийомів та інших заходів. 

Також 16.01.2017 року між Першим Центром та Територіальним центром соціального 

обслуговування «Надання соціальних послуг» Березанського району  та 15.03.2017 рокуміж 

Першим центром з надання БВПД та Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Очаківського району підписано договори про співпрацю, які  

передбачають реалізацію спільних заходів та проектів, а також спільну координацію та 

забезпечення своєї діяльності з надання повноцінноїБПД незахищеним верствам населення. 

Працівники Першого центру, працівники відділів бюро правової допомоги постійно приймають 

участь у заходах терцентрів, на яких надаються змістовні лекції та відповіді на актуальні питання 

сьогодення. 

26.01.2017 року між Першим миколаївським місцевим центром з надання БВПД та 

Трудовим архівом у Березанському районі Миколаївської області підписано меморандум про 

співпрацю. Метою меморандуму є організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

правової поінформованості громадян щодо права на 

БПД шляхом проведення конференцій, семінарів, 

круглих столів, виїзних прийомів та інших заходів.  

01.02.2017 року між Першим миколаївським 

місцевим центром з надання БВПД та Міжнародним 

Благодійним Фондом СРД "Відродження України" 

підписано меморандум про співпрацю. 

Відповідно до меморандуму, співпраця 

здійснюється за такими напрямками: спільне надання 

безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 

населення; консолідація зусиль Сторін, спрямованих на 

недопущення порушень прав і свобод людини та 

ефективної реалізації прав осіб, шляхом надання 

безоплатної правої допомоги; координація роботи щодо обміну інформації, зміст якої може 

становити спільний інтерес та сприяти налагодженню обміну досвідом; поширення інформації про 

право визначених законодавством категорій осіб на безоплатну правову допомогу усіма 

доступними Сторонам засобами; організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

правової поінформованості громадян, у тому числі щодо права на безоплатну правову допомогу 

шляхом, проведення тренінгів, конференцій, семінарів, круглих столів, виїзних прийомів та інших 

заходів. 

17.02.2017 року між Центром та відділом освіти Новоодеської районної державної 

адміністрації підписано меморандум про співпрацю, у т.ч. 20.02.2017 року між Першим 

миколаївським місцевим центром з надання БВПД та Тузлівською сільською радою Березанського 

району підписано договір про співпрацю. 

24.02.2017 року між Першим миколаївським місцевим центром з надання БВПД та 

Березанським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді підписано договір про 

співпрацю. 

21.03.2017 рокупідписано меморандум про співпрацю між Першим центром та 

Новоодеською районною центральною бібліотекою. 

22.03.2017 рокупідписано договір про співпрацю між Центром та Управлінням соціального 

захисту населення Очаківської районної державної адміністрації. 

З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі 

зустрічі, семінари, круглі столи з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=751113678377793
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18.01.2017 року начальником відділу «Березанське бюро правовоїдопомоги» Людмилою 

Бенедюк проведенеі нформування колективу Центра надання адміністративних послуг при 

Березанськійрайдержадміністрації про безоплатнуправовудопомогу. 

Разом з начальником відділу забезпечення діяльності ЦНАП Шапран Юрієм Валерійовичем 

було обговорено ряд питань щодо взаємодії між структурами та співпраці в межах надання 

правових послуг населенню.  

Також, розміщено на дошці оголошень «Адміністративні 

послуги» інформацію із зазначення ммісце знаходження 

Березанського бюро правової допомоги та роздані брошури: 

«Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» та 

«Порядок отримання безоплатної правової допомоги» для 

розповсюдження серед громадян, які потребують правової 

допомоги. 

24.01.2017 року для працівників Першого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД, експерт 

громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва 

Тетяна Золотухіна, провела навчання, щодо правових 

відносин в сфері житлово-комунальних послуг. 

Тетяна Золотухіна розповіла про порядок створення ОСББ, встановлення тарифів на 

управління будинку, захист прав мешканців ОСББ тощо. 

03.02.2017 року головний спеціаліст відділу «Новоодеського БПД» Вікторія Пушкаревська 

прийняла участь у науково-практичному семінарі для працівників Новоодеської районної державної 

адміністрації на тему: «Заповнення електронної декларації». По завершеню семінару Вікторія 

роздала присутнім буклети на тему «Електронне декларування» та «Що таке безоплатна вторинна 

правова допомога та як її отримати» для кращого право просвітництва серед районну та розуміння 

основ діяльності, завдання бюро.  

03.02.2017 року начальником Новоодеського бюро правової допомоги Андрієм Скляровим 

здійснено запланований виїзд до Новопетрівської сільської ради Новоодеського району.Присутнім 

працівникам виконкому та громадянам села Новопетрівське роздано буклети з адресою та 

контактами бюро. 

10 лютого 2017 року заступник начальника відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" 

Максим Кугут прийняв участь у сесії Радсадівської селищної ради. 

Максим Кугут проінформував присутніх про систему БПД, категорії осіб, які мають право 

на безоплатну правову допомогу, види правових послуги Бюро, 

швидкість призначення адвоката та те, що надана правова 

допомога є безкоштовною. 

16.02.2017 року на базі Кризовий Медіа-Центр Миколаїв 

проведено брифінг з впровадження дієвої моделі надання 

безоплатної правової допомоги на Миколаївщині. 

Брифінг проведено за підсумками річного проекту ГО 

«Фонд розвитку м. Миколаєва" Формування дієвої моделі 

надання безоплатної первинної правової допомоги в м. Миколаєві 

та м. Вознесенську", який реалізовано за підтримки Проекту 

"Доступна та якісна правова допомога в Україні", який впроваджується Канадським бюро 

міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи "Права людини та 

правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження". 

Під час проведення брифінгу розглядались наступні питання: Яка модель надання 

безоплатної правової допомоги є найбільш ефективною?; Які структури мають цим займатися 

(спеціально створені центри БВПД, комунальні заклади, органи місцевого самоврядування, 

громадські організації і т.д.)?; За якою саме правовою допомогою звертаються мешканці 

Миколаївської області?; Надання безоплатної первинної правової допомоги місцевими центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділами Бюро правової допомоги тощо. 

За підсумками брифінгу вирішено направити до Миколаївської та Вознесенської місцевих 
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рад методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги 

органами місцевого самоврядування. 

20.02.2017 року начальник відділу «Березанське БПД» здійснила виїзд до Тузлівської 

сільської ради Березанського району, під час якого ознайомила колектив сільської ради з питанням 

щодо права жителів громади на БПД та порядок їх реалізації. Також висвітлила питання про 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, державні гарантії на 

правову допомогу. Окрема увага була приділена одному з основних завдань бюро - 

правопросвітництву у територіальній громаді, яке сприятиме підвищенню правової обізнаності 

мешканців сільської місцевості, зменшенню проявів домашнього насильства, дискримінації та 

попередження злочинності. 

21.02.2017 року начальник відділу «Березанське БПД» Л.Бенедюк взяла участь у правовому 

семінарі-навчанні для секретарів сільських рад, що проводився в приміщенні Березанська РДА. Під 

час виступу був здійснений аналіз п’яти законів України: «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про доступ до персональних даних», «Про звернення громадян» та «Про 

безоплатну правову допомогу», під час якого було роз’яснено учасникам семінару про надання 

інформації органами місцевого самоврядування на звернення громадян та на запити на інформацію; 

про статус інформації, зокрема тієї, що стосується виплат з державного та місцевого бюджетів; про 

терміни надання інформації; яка інформація підлягає розголошенню, а яка ні, тощо. Зроблено 

акцент на співпраці з органами місцевого самоврядування, як суб’єкта надання безоплатної 

первинної правової допомоги, з питань організації надання громадянам правових послуг.  

Наприкінці заходу, відповідаючи на питання, Людмила Бенедюк наголосила, що 

інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу не є конфіденційною, не може бути 

обмежена в доступі і підлягає наданню на запит. 

27.02.2017 року начальник відділу «Березанське БПД» взяла участь у правовому навчанні 

для державних службовців, що проводилося в приміщенні Березанської районної державної 

адміністрації, на якому присутнім довели інформацію про запроваджені пілотні проекти 

Міністерством юстиції України, а саме: Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану», по видачі свідоцтв про народження дітей, по реєстрації шлюбів за 24 години, 

зазначивши, що дані проекти працюють і в Миколаївській області. 

Тепер громадяни Березанського району можуть на місцях за допомогою системи Інтернет 

вчинити правові дії у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, отримати свідоцтво про 

народження дитини безпосередньо в пологовому будинку та укладати шлюб за 24 години. 

27.02.2017 року головний спеціаліст Березанського БПД В. Мельніков прийняв участь в 

засіданні районної комісії по звільненню від сплати громадян, які отримують соціальні послуги при 

Березанській районній державній адміністрації за головуванням заступника голови із соціальних та 

гуманітарних питань Березанської РДА Шипової Л.Л. та участю представників Управління 

соціального захисту населення, спілки ветеранів Березанського району, Березанської районної ради, 

селищної ради та ін.  

На порядок денний засідання комісії було винесено питання щодо звільнення від сплати 

послуг та подальшого перебування в стаціонарному відділенні районного будинку для пристарілих 

с. Тузли Березанського району жителя смт. БерезанкиАхмет Євгена Семеновича, 1952 року 

народження, який є інвалідом ІІ групи, пенсіонером, тимчасово проживає в Березанській 

центральній районній лікарні та потребує соціального захисту, але має дорослого сина, що 

відмовляється від догляду за рідним батьком. Так як вказана особа є клієнтом, Василь 

Олександрович доповів про всі проведені заходи: щодо влаштування Ахмет Є.С. до будинку-

інтернату с. Тузли Березанського району, про оформлення йому групи інвалідності та роз’яснив 

порядок і процедуру звернення до суду про встановлення обов’язку щодо утримання його сином. 

09.03.2017 року начальник відділу Новоодеське БПД А.Скляров відвідав ГО «Новоодеська 

районна організація інвалідів» за запрошенням голови організації Ігнатової Валентини Іванівни, з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня.  

Членам об’єднання в черговий раз було повідомлено про діяльність Бюро в Новоодеському 

районі, порядок його роботи, про ініціативи Міністерства юстиції України. 

10.03.2017 року заступник начальника відділу «Очаківське БПД» В. Кутюхіна взяла участь 
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у засіданні Громадської ради при Очаківській районній адміністрації.Особливу увагу приділено 

питанню плідної співпраці та взаємодії керівників підприємств, установ та організацій району для 

забезпечення ефективного доступу громадян Очаківщини до безоплатної правової допомоги. Під 

час засідання всі присутні отримали інформаційні буклети на тему: «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний довідник». 

15.03.2017 року інтегратор Першого ММЦ прийняла участь у підсумковому круглому столі 

по проекту «Посилення новообраних жінок депутаток шляхом проведення просвітницької 

діяльності та обмін досвідом».  

21.03.2017 року відбулось чергове засідання постійної комісії у справах дітей при 

Новоодеській райдержадміністрації. На засіданні розглядалися питання про повернення дітей до 

родин, дотримання законними представниками батьківських обов'язків. Та важливі питання про 

позбавлення батьківських прав, серед яких - справа за участю начальника відділу Новоодеського 

бюро правової допомоги Андрія Склярова, висновок по якій буде направлений до Новоодеського 

районного суду. 

21.03.2017 року заступник начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюхіна провела робочу зустріч із секретарем сільської ради Голінко С.В. та 

працівниками Кам’янської сільської ради, де розповіла про діяльність Очаківського бюро правової 

допомоги. Висвітлено основні завдання та цілі, роз’яснено види правових послуг, які надає Бюро, 

поняття первинної та вторинної правової допомоги, а також категорії громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

Особливу увагу приділено питанню співпраці та взаємодії для забезпечення ефективного 

доступу жителів села Кам’янка до безоплатної правової допомоги. Працівники сільської ради 

отримали інформаційні буклети на тему: «Порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги», «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник». 

 

- Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 

правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення 

інформаційних матеріалів для клієнтів  

В березні 2017 року розроблено та надруковано брошуру «Методичні рекомендації щодо 

організації надання безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого 

самоврядування», які є напрацюванням партнерства «За якісну безоплатну правову допомогу» в 

рамках проекту ГО«Фонд розвитку міста Миколаєва» ( ГО ФРММ) на тему «Формування дієвої 

моделі надання безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві та м. Вознесенську», що реалізовано 

за підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується 

Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права 

людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».  

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у місті Миколаєві та 

Миколаївській області, в тому числі результатів діяльності Першого миколаївського МЦ, 

здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ, зокрема 

здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних 

матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, а саме:  

05.01.2017 року на офіційному сайті Березанської районної державної адміністрації 

розміщена інформація про вносені зміни до Закону України "Про безоплатну правову 

допомогу".http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=33333 

05.01.2016 року в Березанській районній газеті «Березань» №1 (944) від вийшла стаття 

начальника відділу "Березанське бюро правової допомоги" Людмили Бенедюк на тему: "Узаконення 

старих будинків та відумерла спадщина". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/ 

12.01.2017 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщенно оголошення 

щодо внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.748321575323670/748321518657

009/?type=3 

http://www.irf.ua/programs/human_rights/
http://www.irf.ua/programs/human_rights/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fberezanka.mk.gov.ua%2Fua%2Fnews%2F%3Fid%3D33333&h=ATPlZHL02dP2iuGDHrkdaRgTYWOHEQ808nwIQZLSOW-ioP6du9AvDwjg6jM9yyRgeROqE_yVduBG9NyyIkn-FH2-Jhme81EBUpA20HPb4M_gMnMP3nu6weAf54QbroUXBOkSDA&enc=AZM4BPR4NU6bvuFM7eVaPdg355oIqk1heblb1upgfusmk_egCIlUZpidrQK82UzxJ4WDYLTYd317mMgOUsAGQUxRPgKuw4Sc0k897Mf6v0jGrw7QXWMxnXUR1bqBZTmyMYM4Hrn4_LGRbY0_eEYHQb58yfKH2CCxZK3GduVu6oGQx693n09gIbVlMUrWqlbQBouxLOpMhZdHJmiFpdKdDHpR&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013374496112
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&story_id=747252612097233
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.748321575323670/748321518657009/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.748321575323670/748321518657009/?type=3
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12.01.2017 року на офіційному сайті Очаківської районної державної адміністрації 

розміщено інформацію щодо внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу". 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=33476 

17.01.2017 року на офіційному сайті незалежного інтернет видавництва "Миколаїв-Очаків 

сьогодні" вийшла стаття на тему: "Підписання меморандуму про співпрацю". http://ochakov-

segodnya.com.ua/zaklyucheno-memorandum-pro-spivpracyu/ 

18.01.2017 року заступник начальника відділу представництва Першого МЦ Віктрія 

Пазурчик взяла участь в черговому прямому ефірі телеканалу "Миколаїв" у передачі "Це Вас 

хвилює" на тему: «Безоплатна правова допомога. Соціальні гарантії для учасників АТО. Захист 

трудових інтересів одиноких матерів".https://www.youtube.com/watch?v=Si-4MFlLaVw 

28.01.2016 року в Березанській районній газеті «Березань» №4 (9447) вийшла стаття 

начальника відділу "Березанське бюро правової допомоги" Людмили Бенедюк на тему: "Кредит 

взяв - маєш його сплатити". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.5241

22961076867/759404634215364/?type=3 

31.01.2017 року заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами Першого МЦ Наталя Гайдамака взяла участь у передачі 

"Новий день" телеканалу " Миколаїв", в якій надала роз'яснення щодо правильності написання 

розписки, щоб потім повернути своє.https://www.youtube.com/watch?v=emsJq5wFXl8 

01.02.2017 року в Першому Очаківському громадсько-аналітичному видавництві "Очаків 

сьогодні" №6 (№27) (500) вийшла стаття заступника начальника відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Валерії Кутюхіної на тему: «Як повернути банківські вклади», у якій висвітлюються 

основні етапи дій вкладників під час повернення своїх вкладів.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.5241

22961076867/764390787050082/?type=3 

04.02.2017 року в Березанській районній газеті «Березань» №5 (9448) від вийшла стаття 

начальника відділу "Березанське бюро правової допомоги" Першого МЦ Людмила Бенедюк на 

тему: "Що робити, коли турбують колектори: проста інструкція". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.5241

22961076867/763665950455899/?type=3 

11.02.2017 року в Миколаївській районній газеті "Маяк" №6 (8958) вийшла стаття 

начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Першого МЦ Вікторії Царьової на тему: «Збільшилось коло осіб, які мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги".  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.5241

22961076867/767519436737217/?type=3 

11.02.2017 року на офіційному сайті Миколаївської районної державної адміністрації 

розміщено електронну версію Миколаївської районної газети "Маяк" №6 (8958) із статтею 

начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Першого МЦ Вікторії Царьової на тему: «Збільшилось коло осіб, які мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги".  

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FvvzPZP0qRv4M71IINkKA2xDc9LK6jmfWZzZ16BUYU7Q%3D&name=%D0%BC

%D0%B0%D1%8F%D0%BA6.pdf&c=58a6ad4c1bfd 

16.02.2017 року на офіційному сайті ГО «Український кризовий медіа-центр» вийшла 

стаття на тему: «Безоплатна правова допомога на Миколаївщині: створюємо дієву модель». 

17.02.2017 року на ТК «Март» в рубриці новини МСН висвітлено проведено брифінг з 

впровадження дієвої моделі надання безоплатноїправової допомоги на Миколаївщині. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk84nZSIKQ0 

18.02.2017 року в Миколаївській районній газеті "Маяк" №7 (8959) вийшла стаття 

начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Першого ММЦ з надання БВПД Вікторії Царьової на тему: «Порядок 

зарахування на квартирний облік військовослужбовців". 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=33476
http://ochakov-segodnya.com.ua/zaklyucheno-memorandum-pro-spivpracyu/
http://ochakov-segodnya.com.ua/zaklyucheno-memorandum-pro-spivpracyu/
https://www.youtube.com/watch?v=Si-4MFlLaVw
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/759404634215364/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/759404634215364/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=emsJq5wFXl8
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/764390787050082/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/764390787050082/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/763665950455899/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/763665950455899/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/767519436737217/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/767519436737217/?type=3
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FvvzPZP0qRv4M71IINkKA2xDc9LK6jmfWZzZ16BUYU7Q%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA6.pdf&c=58a6ad4c1bfd
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FvvzPZP0qRv4M71IINkKA2xDc9LK6jmfWZzZ16BUYU7Q%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA6.pdf&c=58a6ad4c1bfd
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FvvzPZP0qRv4M71IINkKA2xDc9LK6jmfWZzZ16BUYU7Q%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA6.pdf&c=58a6ad4c1bfd
https://www.youtube.com/watch?v=Wk84nZSIKQ0
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18.02.2017 року в Новоодеській районній газеті "Промінь" №13-14 (11256-57) вийшло 

оголошення щодо проведення начальником відділу Новоодеського бюро правової допомоги 

Андрієм Скляровим спільного прийому громадян на базі приймальні народного депутата України 

Вадатурського Андрія Олексійовича. 

20.02.2017 року на офіційному сайті Миколаївської районної державної адміністрації 

розмішеного черговий номер Миколаївській районній газеті "Маяк" №7 (8959), в якій вийшла 

стаття начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Першого ММЦ з надання БВПД Вікторії Царьової на тему: «Порядок 

зарахування на квартирний облік військовослужбовців".  

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FvptWmz5SEjU%2FbqCr7AID4OAVCHnnCZtbNj9Sh7Tr2ZY%3D&name=%D0%B

C%D0%B0%D1%8F%D0%BA7.pdf&c=58ca7227ab2d 

20.02.2017 року в самостійному Інтернет-ЗМІ «ТАЙМЕР» вийшла стаття на тему: 

«Бесплатнойправовойпомощьюдолжнозаниматься КП, — николаевскиеобщественники». http://timer 

odessa.net/news/besplatnoy_pravovoy_pomoschyu_doljno_zanimatsya_kp_nikolaevskie_obschestvenniki_

613.html 

20.02.2017 року на офіційному сайті ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» вийшла стаття на 

тему: «Безоплатна правова допомога на Миколаївщині: створюємо дієву модель». 

http://frgn.mk.ua/?p=8837 

20.02.2017 року на офіційному сайті Портал "Громадський простір" вийшла стаття на тему: 

«Безоплатна правова допомога на Миколаївщині: створюємо дієву модель». 

http://www.prostir.ua/?news=bezoplatna-pravova-dopomoha-na-mykolajivschyni-stvoryujemo-dijevu-

model 

20.02.2017 року на офіційному сайті ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення" 

вийшла стаття на тему: «Безоплатна правова допомога на Миколаївщині: створюємо дієву модель». 

http://samoorg.com.ua/blog/2017/02/20/16414/ 

21.02.2017 року в самостійному Інтернет-ЗМІ "Час Пик" вийшла стаття на тему: «В 

Николаевскойобластисуществуютпроблемы с оказаниембесплатнойправовойпомощинаселению». 

http://vchaspik.ua/region/418505-v-nikolaevskoy-oblasti-sushchestvuyut-problemy-s-okazaniem-

besplatnoy-pravovoy-pomoshc 

21.02.2017 року на офіційному сайті "Ресурсний центр ГУРТ" вийшла стаття на тему: 

«Безоплатна правова допомога на Миколаївщині: створення дієвої моделі». 

http://gurt.org.ua/news/informator/36915/ 

21.02.2017 року в самостійному Інтернет-ЗМІ "НовостNIK" вийшла стаття на тему: 

«Николаевцам не хотятпредоставлятьбесплатнуюправовуюпомощь». http://novostnik.mk.ua/500-

nikolaevcam-ne-hotyat-predostavlyat-besplatnuyu-pravovuyu-pomosch.html 

21.02.2017 року на офіційному сайті Березанської районної державної адміністрації 

розміщено інформацію щодо проведення семінару – навчання з секретарями селищної сільських 

рад. http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=34501 

22.02.2017 року заступник начальника відділу Очаківське бюро правової допомоги 

Першого ММЦ з надання БВПД Валерія Кутюхіна взяла участь в черговому прямому ефірі 

телеканалу " Миколаїв" у передачі "Це Вас хвилює" на тему: «Безоплатна правова допомога. Опіка 

над майном фізичної особи". https://www.youtube.com/watch?v=4QSkswfsEbQ 

01.03.2017 року на офіційному сайті Очаківської районної державної адміністрації 

розміщено оголошення про проведення 03.03.2017 року спільного виїзного прийому за участю: 

начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа 

Возняка, директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Валентином 

Чистим та директора Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом Матвієнко 

в приміщенні відділу Очаківське бюро правової 

допомоги.http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=34693 

01.03.2017 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено оголошення про 

проведення 03.03.2017 року спільного виїзного прийому за участю: начальника Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа Возняка, директора 

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FvptWmz5SEjU%2FbqCr7AID4OAVCHnnCZtbNj9Sh7Tr2ZY%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA7.pdf&c=58ca7227ab2d
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FvptWmz5SEjU%2FbqCr7AID4OAVCHnnCZtbNj9Sh7Tr2ZY%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA7.pdf&c=58ca7227ab2d
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FvptWmz5SEjU%2FbqCr7AID4OAVCHnnCZtbNj9Sh7Tr2ZY%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA7.pdf&c=58ca7227ab2d
http://frgn.mk.ua/?p=8837
http://www.prostir.ua/?news=bezoplatna-pravova-dopomoha-na-mykolajivschyni-stvoryujemo-dijevu-model
http://www.prostir.ua/?news=bezoplatna-pravova-dopomoha-na-mykolajivschyni-stvoryujemo-dijevu-model
http://samoorg.com.ua/blog/2017/02/20/16414/
http://vchaspik.ua/region/418505-v-nikolaevskoy-oblasti-sushchestvuyut-problemy-s-okazaniem-besplatnoy-pravovoy-pomoshc
http://vchaspik.ua/region/418505-v-nikolaevskoy-oblasti-sushchestvuyut-problemy-s-okazaniem-besplatnoy-pravovoy-pomoshc
http://gurt.org.ua/news/informator/36915/
http://novostnik.mk.ua/500-nikolaevcam-ne-hotyat-predostavlyat-besplatnuyu-pravovuyu-pomosch.html
http://novostnik.mk.ua/500-nikolaevcam-ne-hotyat-predostavlyat-besplatnuyu-pravovuyu-pomosch.html
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=34501
https://www.youtube.com/watch?v=4QSkswfsEbQ
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=34693


17 
 

Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Валентином Чистим та директора 

Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом Матвієнко в приміщенні 

відділу Очаківське бюро правової допомоги. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.52412296107

6867/778022489020245/?type=3 

02.03.2017р., в ранковому прямому ефірі одразу на двох радіо Миколаївської обласної 

державної телерадіокомпанії "Миколаїв FM-92" та "Бузька хвиля" відбувся виступ начальника 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Першого ММЦ з надання БВПД Вікторія Царьова та заступника начальника відділу 

правової інформації та консультації Катерина Штангрет на тему: "Безоплатна правова допомога. 

Додаткові відпустки військовослужбовцям на навчання". 

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

10.03.2017 року на офіційному сайті Березанської районної державної адміністрації 

розміщено оголошення про проведення 14.03.2017 року спільного виїзного прийомуза участю: 

начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа 

Возняка, директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Валентином 

Чистим та директора Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом Матвієнко 

в приміщенні відділу Березанське бюро правової допомоги. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.52412296107

6867/783102211845606/?type=3 

14.03.2017 року на офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації 

розміщено оголошення про проведення 16.03.2017 року спільного виїзного прийому за участю: 

начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа 

Возняка, директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Валентином 

Чистим та директора Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом Матвієнко 

в приміщенні відділу Новоодеське бюро правової допомоги. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.786379118184582/786377668184727/?typ

e=3 

15.03.2017 року на офіційному сайті незалежного Інтернет-журналіNikLiveвийшла стаття 

на тему: «Девичьявстреча: николаевские депутатки и активистки обсудили своеместо в политике за 

круглым столом».http://niklife.com.ua/politics/56564 

16.03.2017 року в новинах ТК «Миколаїв», висвітлено засідання круглого столу на тему: 

"Торгівля людьми як порушення прав людини", яке проводилось на базі Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. 

Гмирьова.https://www.youtube.com/watch?v=X3YwJ4tlD0w&feature=youtu.be 

16.03.2017 року в новинах ТК «Миколаїв», висвітлено засідання круглого стілу по проекту 

"Посилення новообраних жінок депутаток шляхом проведення правопросвітницької діяльності та 

обмін досвідом".  

https://www.facebook.com/VidrodgenyaUkraine/videos/vb.344604002393558/649873591866596/

?type=2&theater 

20.03.2017 року в прямому ефірі одразу на двох радіо Миколаївської обласної державної 

телерадіокомпанії "Миколаїв FM-92" та "Бузька хвиля" відбувся виступ заступника начальника 

відділу організації надання БВПДНаталії Іванюк на тему: "Боргова розписка". 

https://www.youtube.com/watch?v=6rr-LwUjYOU&feature=youtu.be 

27.03.2017 року на офіційному сайті Березанської центральної районної бібліотеки 

розміщено інформацію про проведення 23.03.2017 року години правової освіти на тему 

«Насильство в сім’ї». http://brzbibl.blogspot.com/2017/03/23.html#more 

27.03.2017 року вийшло інтрв’ю інтегратора Першого МЦ Царьової Вікторії в новинах ТК 

«Миколаїв», щодо роботи центру та надання БПД мешканцім с. Стара Богданівка.  

https://www.youtube.com/watch?v=pdB3swZXflc&feature=youtu.be 

29.03.2017 року начальник відділу представництва Першого миколаївськго місцевого 

центру з надання БВПД Вікторія Пазурчик прийняла участь у черговому прямому ефірі ТК 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/778022489020245/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/778022489020245/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=WKHoijcfWeg
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/783102211845606/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/783102211845606/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.786379118184582/786377668184727/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.786379118184582/786377668184727/?type=3
http://niklife.com.ua/politics/56564
https://www.youtube.com/watch?v=X3YwJ4tlD0w&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/VidrodgenyaUkraine/videos/vb.344604002393558/649873591866596/?type=2&theater
https://www.facebook.com/VidrodgenyaUkraine/videos/vb.344604002393558/649873591866596/?type=2&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=795712430584584
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=795712430584584
https://www.youtube.com/watch?v=6rr-LwUjYOU&feature=youtu.be
http://brzbibl.blogspot.com/2017/03/23.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=pdB3swZXflc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
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"Миколаїв" в програмі "Це Вас хвилює" на тему: "Позбавлення права користування житловим 

приміщенням, зняття з місця реєстрації". 

https://www.youtube.com/watch?v=0tsL_THcGYc&feature=share 

29.03.2017 року в Першому Очаківському громадсько-аналітичному видавництві «Очаків 

сьогодні» № 2 (№ 28) в рубриці "Закон і право" вийшла стаття головного спеціаліста відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Лілії Таворської на тему : «Порядок стягнення 

заборгованості із заробітної плати». 

 

- Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних  консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

На виконання доручення Координаційного центру з надання безоплатної правової 

допомоги від 23.09.2015 року №25-1794, та наказу директора Першого миколаївського місцевого 

центра № 11 від 30.09.2015 р., загальна кількість здійснених виїзних (мобільних) пунктів 

консультування громадян в найвіддаленіших районах Центру, військових частинах, 

Ольшанської виправної колонії №53 та позапланових виїзних прийомів за І квартал 2017 р. 

становить 27, під час яких було надано 52 консультації та роз’яснень, а саме: 
17.01.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського обласного військового 

госпіталю. 

18.01.2017 року в приміщенні відділу «Березанське бюро правової допомоги» проведено 

спільний прийом громадян зБерезанським районним відділом ДРАЦС у Миколаївській області.   

25 січня 2016 року проведено спільне консультування громадян у приміщенні Очаківського 

міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час прийому надано 2 індивідуальні консультації з питань 

щодо повторної видачі свідоцтва про шлюб та порядку розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС. 

30.01.2017 року проведено виїзний прийом до шпиталю інвалідів війни Миколаївської 

області. Під час прийому надано 2 консультації щодо відмови банку виплачувати страховку, щодо 

вогнепального поранення під час проходження військової служби в зоні АТО та порядок вступу до 

вищого навчального закладу учасника АТО, який проходить військову службу за контрактом.  

01.02.2017 року головним спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

проведено спільне консультування громадян у приміщенні Очаківського міськрайонного відділу 

ДРАЦС. Під час прийому прийнято 2 особи, яким надана консультація з питань щодо державної 

реєстрації шлюбу у відділі ДРАЦС за 24 години та як отримання витяг з ДРАЦСу про народження 

дитини. 

06.02.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського слідчого ізолятору. Під час 

прийому надано 1 консультацію щодо порядку призначення адвоката за злочини проти держави. 

09.02.2017 року спільно з  ГО «Клініка, дружня до молоді» в Березанській центральній 

районній лікарні проведено спільний прийом. Під час проведення прийому надано 1 консультацію 

щодо протидія насильству в родині та  отримання правової допомоги для вирішення конкретних 

проблем юридичного характеру. 

17.02.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського посту для 

військовослужбовців, який розташований в приміщенні Миколаївського міжміського автовокзалу. 

Під час прийому надано 2 індивідуальні консультації про порядок надання відпусток на навчання 

військовослужбовцям і порядок призначення та отримання грошової допомоги до 9 травня. 

03.02.2017 року проведено виїзний прийом до Новопетрівської сільської ради Новоодеського 

району. Під час проведення виїзного прийому надано 2 індивідуальні консультації: з питання 

погашення кредиту та оформлення будинку у приватну власність. 

20.02.2017 року проведено виїзний прийом до Тузлівської сільської ради Березанського 

району. Під час виїзного прийому звернулося 3 особи за правовою допомогою з питань поділу 

майна , що є у спільній частковій власності; уповноваження особи на вчинення правочинів щодо 

розпорядження спільним майном та недотримання умов договору оренди земельної ділянки (паю). 

20.02.2017 року проведено виїзний прийом до стаціонарного відділення для постійного 

проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

https://www.youtube.com/watch?v=0tsL_THcGYc&feature=share
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Березанського району. Під час проведення виїзного прийому надано 1 консультацію щодо порядку 

нарахування  пенсійних виплат. 

22.02.2017 року в громадській 

приймальні народного депутата України 

Вадатурського О. 

начальник відділу Новоодеське бюро 

правової допомоги провів перший 

спільний прийом громадян разом із 

помічником народного депутата України 

Аніщенком О.В. Під час проведення 

прийому надано 3 індивідуальні 

кансультації з правових питань, а саме: 

щодо оренди земельної ділянки, 

повернення будинку у житловий фонд та 

складання позовної заяви щодо 

відновлення порушеного права на 

користування земельної ділянки. 

22.02.2017 року на базі Березанського бюро правової допомоги проведено спільний прийом 

громадян разом із начальником відділу «Березанське бюро правової допомоги та начальником 

Березанського районного відділу ДРАЦС у Миколаївській області.  Під час прийому надано 2 

консультації з питання розірвання шлюбу. 

23.02.2017 року у складі спостережної комісії Миколаївської районної державної 

адміністрації здійснено виїзний прийом до Ольшанської виправної колонії №53.Під час проведення 

виїзного прийому надано 2 індивідуальні консультаціїї засудженим щодо порядку зарахування 

судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання та про порядок отримання паспорту. 

01.03.2017 року проведено прийом громадян в приміщенні відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» спільно зБерезанським районним 

відділом ДРАЦС у Миколаївській області.  

02.03.2017 року начальником  відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги проведено виїзні мобільні пункти 

консультування громадян до військових частин м. Очакова, 

А 1574/В 2492 (73-й морський центр спеціалізованих 

операцій Військово-Морських Сил України) та А 2627 (84-й 

арсенал мінно-торпедного та трального озброєння 

Військово-Морських Сил України). 

Під час проведення виїзного прийому надано 2 

індивідуальні консультації з правових питань щодо порядку 

призначення пільг на сплату комунальних послуг у орендованій квартирі та порядок повернення 

коштів, у разі розірвання договору із сільською лікарнею, яка надала цільове направлення на 

навчання у ВНЗ. 

03.03.2017 року на базі Очаківського бюро правової допомоги відбувся спільний виїзний 

прийом за участю начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області Романа Возняка та директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській 

області Валентина Чистого.  

Під час прийому було надано 8 юридичних консультацій з різних правових питань, серед 

яких: порядок нарахування пенсій учаснику бойових дій; порядок встановлення строку на 

апеляційне оскарження рішення суду; порядок перерахунку пенсії; гарантії працівника при 

звільнені, порядок сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування; порядок поновлення строку на вступ у спадщину; гарантії та пільги членам сім’ї 

загиблих учасників бойових дій; порядок оскарження дій слідчого в адміністративній справі; 

порядок надання адвокатом безоплатної правової допомоги. 
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10.03.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського посту для 

військовослужбовців, який розташований в приміщенні Миколаївського міжміського автовокзалу. 

Під час прийому надано 1 консультацію про порядок оскарження рішення про звільнення з 

військової служби по невідповідності. 

13 березня 2017 року на базі Березанського районного центру зайнятості відбувся спільний 

прийом громадян за участю юрисконсульта РЦЗ та головного спеціаліста відділу «Березанське 

бюро правової допомоги». На прийом звернулись за консультацією 2 особи з питань внесення 

правильного запису до трудової книжки та отримання архівних даних про трудовий стаж особи. 

14.03.2017 року на базі Березанського бюро правової допомоги проведено спільний виїзний 

прийом начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа 

Возняка та директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Валентина 

Чистого. 

Під час проведення виїзного прийому надано 5 індивідуальних консультацій з правових 

питань: щодо зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей, щодо позбавлення 

обов'язку сина з утримання непрацездатного батька та розміщення його в будинку пристарілих, 

щодо ліквідації кооперативного підприємства та закриття рахунків на електропостачання, щодо 

продажу нерухомого майна комунальної форми власності (телефонний дзвінок) та щодо порядоку 

виселення члена родини з приватизованої квартири. 

15.03.2017 року проведено прийом 

громадян в приміщенні відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» 

спільно зБерезанським районним 

відділом ДРАЦС у Миколаївській 

області. 

16.03.2017 року на базі 

Новоодеського бюро правової допомоги 

проведено спільний виїзний прийом 

начальником Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській 

області Романом Возняком, заступника 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Виктором Сандулом та 

директором Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олегом Матвієнко. 

Під час проведення виїзного прийому надано 4 індивідуальні консультації з правових 

питань: щодо оформлення у власність нерухомості, яка не належить до житлового фонду, щодо 

здійснення перерахунку пенсії, оформлення спадкового майна та дотримання умов договору оренди 

земельної ділянки та щодо дій сторони кредитного договору в разі вимагання та шахрайських дій 

так званих "колекторів". 

16.03.2017 року проведено виїзний прийом до с. Чорноморка Очаківського району. Під час 

проведення виїзного прийому надано 3 консультації: оформлення спадщини, оформлення земельної 

ділянки, соціальні гарантії для дітей війни. 

21.03.2017 рокупроведено виїзний прийом до с. Кам’янка Очаківського району. Під час 

проведення виїзного прийому надано 2 консультації: оформлення спадщини, оформлення земельної 

ділянки. 

25.03.2017 рокупроведено виїзний прийом до с. Стара Богданівка Миколаївського району. 

Під час проведення виїзного прийому надано 1 консультацію щодо порядку реєстрації земельного 

паю. 

30.03.2017 рокупроведено виїзний прийом до с. Чорноморка Очаківського району. Під час 

проведення виїзного прийому надано 1 консультацію: пільги ветеранам праці. 
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Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 

постійно розширює мережу мобільних консультативних пунктів. На сьогоднішній день 

Центром відкрито та функціонує 13 консультаційних пунктів: 

- Для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій 

- На базі громадської організації «Миколаївська міська організація інвалідів війни, збройних сил 

та учасників бойових дій». Мобільний пункт працює в режимі телефонного дзвінка. Працівники 

Першого ММЦ здійснюють виїзний прийом громадян по мірі виникнення потреби за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Шевченко, 71, офіс 104. 

- На базі шпиталю інвалідів війни Миколаївської області. Мобільний пункт працює в режимі 

телефонного дзвінка. Працівники Першого ММЦ здійснюють виїзний прийом громадян по мірі 

виникнення потреби - м. Миколаїв, вул. Київська, 1. 

- На базі Миколаївського посту для військовослужбовців при Миколаївському міжміському 

автовокзалі. Кожного четвертого четверга місяця з 08:00 год. до 12:00 год. м. Миколаїв, 

проспект, Богоявленський, 21 

 - Для учасників АТО 

- На базі військової частини А 1574 (73-й морський центр спеціалізованих операцій Військово-

Морських Сил України). Кожного другого четверга місяця 10:00 год. до 12:00 год. 

Миколаївська обл., м. Очаків, вул. ім. О.В. Зінченко. 

- На базі військової частини А 2428 (Миколаївський обласний шпиталь). Працівники Центру 

здійснюють виїзний прийом громадян по мірі виникнення потреби. м. Миколаїв, вул. 

Урицького, 4. 

- Для всіх категорій громадян 

- На базі Очаківської районної державної адміністрації(кожного другого четверга місяця з 10:00 

год. до 12:00 год. Миколаївська обл, м. Очаків, вул. Соборна, 7а) 

- На базі Березанської районної державної адміністрації (кожного третього четверга місяця з 

10:00 год. до 12:00 год. Миколаївська область, смт. Березанка, вул. Соборна, 33). 

- На базі Новоодеської районної державної адміністрації (кожного четвертого четверга місяця з 

10:00 год. до 12:00 год. Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Соборна, 202). 

- На базі ММГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» діє громадська приймальня УГСПЛ. 

(кожного вівторка та четверга місяця з 10:00 год. до 17:00 год. м. Миколаїв, вул. 

Севастопільська, 15, кв. 3) 

- На базі Громадського центру з моніторингу дотримання прав людини (кожного першого 

четверга місяця з 13:00 год. до 15:00 год. м. Миколаїв, вул. Спаська, 75А, кабінет 201). 

- Для ув'язнених 

- Ольшанська виправна колонія №53. Миколаївська обл., Миколаївський район, смт. 

Ольшанське. В силу специфіки закладу та контрольно-пропускного режиму колонії робота 

мобільного консультативного пункту на території колонії проводиться не рідше 1 разу на 

місяць, а також в разі потреби – на вимогу засуджених та за попереднім погодженням з 

адміністрацією виховної колонії. 

- Миколаївський слідчий ізолятор. м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5.  

- Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- Очаківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. м. Очаків, вул. Соборна, 56. 

 

Починаючи з лютого 2016 року забезпечено діяльність 28 дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги, які працюють на базі Березанської, Новоодеської, Миколаївської, 

Очаківської центральної районної бібліотеки Миколаївської області, Очаківської міської 

централізованої бібліотеки для дорослих, Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького 

та бібліотек філіалів №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, для юнацтва та 

бібліотечного пункту б/ф 4.  

За звітній період було надано 6 скайп – консультацій та роз’яснень.  
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                 На виконання доручення Міністра юстиції та директора Координаційного центру, з метою 

активізації інформування населення про надання правової допомоги Центром та з метою поширення 

серед населення інформації про функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги, 

впродовж звітного періоду, Першим миколаївським місцевим центром продовжується  активна 

робота щодо вуличного інформування громадян, а саме: 

11.01.2017 року, з метою поширення інформації про 

функціонування системиБПД серед населення, проведено 

вуличне інформування громадян в мікрорайоні Варваровка 

Центрального району м. Миколаєва. Під час проведення 

флешмобу всім учасникам було роздано буклети з 

контактною інформацією Ольшанського бюро правової 

допомоги. 

01.02.2017 року працівниками відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» проведено інформаційну компанію для 

мешканців міста Очакова. 

02.02.2017 року начальник відділу Березанське бюро 

правової допомоги провела інформування приватних підприємців Березанщини. 

08.02.2017 року, з метою підвищення правової обізнаності мешканців району, працівники 

відділу "Березанське бюро правової допомоги" провели чергове "вуличне" інформування громадян. 

09.02.2017 року проводилась інформаційна кампанія для мешканців міста Нова Одеса, щодо 

діяльності Новоодеського бюро правової допомоги. 

17.02.2017 року відділом «Березанське бюро правової допомоги» розповсюджено інформаційні 

матеріали про надання БПД серед організацій та установ смт. Березанка, а саме: Березанська 

районна державна адміністрація, Березанський районний відділ ДРАЦС у Миколаївській області, 

Відділення поштового зв’язку № 1 смт. Березанка МД УДППЗ «Укрпошта» та інші. 

20.02.2017 року в селі Тузли Березанського району на Дошці 

оголошень сільської ради розміщено інформацію про 

Березанське бюро правової допомоги та інформацію щодо 

реалізації громадян своїх прав з найбільш поширених 

питань:оренди землі, спадкування, соціального забезпечення, 

пільги учасникам АТО та інші. 

24.02.2017 року, під час роботи науково-практичної 

конференції,  яка проводилася для аграріїв Новоодеського 

району,  фермерських господарств, товариств і підприємств, 

основним завданням яких є розробка та втілення в життя 

новацій у аграрному виробництві, було розповсюджено інормацію про діяльніть центру та бюро 

правової допомоги. 

14.03.2017 року на головній вулиці смт. Березанка, директором Регіонального центру з надання 

БВПД у Миколаївській області Валентином Чистим, інтегратором Першого ММЦ та начальником 

відділу Березанське бюро правової допомоги проведено вуличне інформування громадян. 

Починаючи з березня 2017 року, з метою реалізації права людини на доступ до безоплатної 

правової допомоги, в комунальному транспорті м. Миколаєва (тролейбусах №2, 4, 6, 7, 9, 10 та 

трамваях №1, 3, 6, 7, 11) розміщено оголошення про надання БПД незахищеним верствам населення 

та контактною інформацією Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД. 

20.03.2017 року, з метою підвищення правової обізнаності мешканців Березанщини, проведено 

чергове "вуличне" інформування громадян в смт. Березанка, під час якого ознайомлено із місією та 

завданнями бюроправової допомоги, порядком отриманняБПД, а також розповсюджено друковану 

інформацію з переліком правових послуг, які надає Бюро із зазначенням його адреси та контактів. 

27.03.2017 року, головний спеціаліст відділу «Березанське бюро правової допомоги» провів 

вуличне інформування громадян. Перехожі отримали інформаційні буклети на різні правові теми, 

вони проявляли високу зацікавленість до роздаткового матеріалу та відмічали актуальність та 

необхідність в наш час існування системи безоплатної правової допомоги. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=748286055327222
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=748286055327222
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=789746827847811
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=789746827847811
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- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  

Фахівцями Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД та спеціалістами відділів 

Бюро правової допомоги активно практикується надання адресної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення, в тому числі особам з інвалідністю. У разі потреби, якщо особа, яка звертається 

за допомогою у наданні безоплатної вторинної правової допомоги не має змоги самостійно 

пересуватися, спеціалісти центру здійснюють виїзний прийом додому, для прийняття письмового 

звернення. 

16.01.2017 року головний спеціаліст відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Мельніков Василь відвідав Березанську центральну району лікарню для надання адресної правової 

допомоги пенсіонерові Ахмет Є.С., що перебуває на стаціонарному лікуванні в хірургічному 

відділенні. Під час візиту пенсіонера було проконсультовано та прийнято від нього звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з необхідним пакетом документів. 

26.01.2017 року працівниками Очаківського бюро правової допомоги надана адресна 

допомога жительці міста Очаків, пенсіонерці 1928 року народження, особі із обмеженими 

фізичними можливостями. Під час візиту надано консультацію з приводу порядку написання 

апеляційної скарги до суду у зв’язку із засудженням її онука. Також було прийнято звернення на 

вторинну безоплатну правову допомогу. 

03.02.2017 року начальником Новоодеського бюро правової допомоги прийнято звернення 

на первинну правову допомогу від жительки села Новопетрівське, 1959 року народження, з 

обмеженими фізичними можливостями. Під час візиту громадянка поставила питання щодо 

оформлення у власність будинку, та в  ході консультування було надано розгорнуту відповідь щодо 

підстав для оформлення нерухомості у власність. 

13.02.2017 року головний спеціаліст відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 

здійснив виїзний прийом в смт Ольшанське, та під час прийому надано консультацію з приводу 

написання позовної заяви до суду у зв’язку із крадіжкою власного майна та прийнято звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги від пенсіонерці 1953 року народження, яка на 

даний час не мала можливості самостійно прибути до Бюро, у зв’язку із хворобою серця.  

13.03.2017 рокудиректор Першого ММЦ з надання БВПД Олег Матвієнко та заступник 

начальника відділу правової інформації та консультації здійснили виїзднийприйом до  

с.Комсомольське Миколаївського району, під час якого гр.Коцюрубенко Ю.І., інваліду ІІ групи, 

який не мав можливості самостійно прибути до центру, було надано консультацію та прийнято 

повний пакет документів, для призначення вторинної правової допомоги з питання розірвання 

договору оренди земельного паю. 

22.03.2017 рокуспеціалістом Очаківського бюро правової допомоги надана адресна допомога 

жителю міста Очаків, пенсіонеру 1930 року народження, який через похилий вік не може вільно 

пересуватися.  

Під час візиту головним спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової допомоги» було 

надано консультацію з приводу оскарження рішення Очаківського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Миколаївської області, 

щодо неправомірного перерахунку і зняття пенсійних 

виплат, я також було прийнято звернення на вторинну 

безоплатну правову допомогу для представництва 

інтересів особи. 

28.03.2017 року начальник відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» відвідала 

Березанську центральну району лікарню для надання 

адресної правової допомоги учаснику бойових дій ( 

учаснику АТО), який перебуває на стаціонарному 

лікуванні в травматологічному відділенні. 

Під час візиту надано консультацію та 

прийнято повний пакет документів, для призначення 

вторинної правової допомоги з питання здійснення 

захисту та представництва інтересів особи в органах поліції. 
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 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

налагодження постійного зворотнього зв’язку з суб’єктами надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, проводиться обговорення, зустрічі, кругли столи тощо. 

Для налагодження зв’язку з Регіональним центром протягом кварталу (кожен вівторок) 

проводяться кураторські години з метою обговорення проблемних питань, які виникають у 

спеціалістів центру. 

З метою покращення якості, повноти та оперативності надання правових консультацій, 

обміну досвідом та формування кращих практик консультування суб’єктів права на БПД, та 

виконання наказу Координаційного центру з надання рпвової допомоги від 09.11.2016 р. № 190 

Перший миколаївський місцевий центр приймає активну участь у наповненні довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 

Протягом І кварталу 2017 року у «WikiLegalaid» розроблено та розміщено правові 

консультації на наступні теми:  

- "Боргова розписка",  

- "Додаткові відпустки військовослужбоцям у зв'язку з навчанням,  

- "Встановлення факту спільного проживання",  

- "Визначення права власності на земельну частку (пай)",  

- "Порядок повернення депозиту по договору банківського вкладу"  

- та "Особливості реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна у разі 

відсутності правовстановлюючих документів". 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Для забезпечення взаємодії з Регіональним центром з надання БВПД директор Першого 

центру систематично приймає участь у засіданнях Керівної ради та спільних нарадах. 

Забезпечується вчасне реагування та інформування РЦ, обмін думками та актуальною інформацією. 

З метою підвищення кваліфікації працівників центру 

та бюро правової допомоги проводиться опитування та 

виявлення потреби у проведенні навчання. Так, 24.01.2017 

року для працівників Першого миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД, експерт громадської організації 

Фонд розвитку міста Миколаєва Тетяна Золотухіна, провела 

навчання, щодо правових відносин в сфері житлово-

комунальних послуг. 

Тетяна Золотухіна розповіла про порядок створення 

ОСББ, встановлення тарифів на управління будинку, захист 

прав мешканців ОСББ тощо. 

 

З метою покращення результативності та 

ефективної діяльності місцевого центру  Миколаївської 

області постійно ведеться робота над розробкою і 

тиражуванням інформаційних буклетів,  нових форм 

звітності з графічною та аналітичною частиною щодо 

функціонування та розвитку системи БПД в регіоні, 

розміщенням інформації на офіційному веб-сайті 

регіонального центру тощо. 

У головному офісі Першого центру виготовлено 

та розміщено інформаційни стенди для інформування 

громадян з найбільш актуальних питань. 
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Особлива увага звертається на залучення юристів до БПД на 

перспективу, залучення адвокатів до системи БПД. Постійно ведеться 

робота щодо  аналізу звернень громадян, робота на випередження скарг 

клієнтів щодо якості надання послуг БВПД.  

Під редакцією директора ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» 

Золотухіна М.Є. підготовлено та виготовлено брошуру «Методичні 

рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової 

допомоги органами місцевого самоврядування» 

Ведеться аналіз щодо актуалізації юридичних консультацій для 

вирішення типових проблемних питань, узагальнення та поширення 

позитивного досвіду за напрямами роботи центру, залучення фізичних 

осіб та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

 

 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  exofficio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

Адвокатам, які не увійшли до системи БВПД, але іноді беруть участь у заходах та 

обговореннях проблемних питань із співробітниками центру, запропоновано поділитися своїми 

враженями та досвідом роботи, заполнивши анонімну анкету. Також анкетування адвокатів з метою 

виявлення проблемних питань, які потребують обговорення, буде продовжено протягом 2 кварталу, 

по результатах якого буде сформований аналіз питань, які турбують адвокатів. 

Регулярно, протягом робочого часу, проводились зустрічі з клієнтами та адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову за контрактом. Також приймались скарги, заяви та 

пропозиції від осіб, які отримують безоплатну вторинну правову допомогу та або мають на неї 

право. 

Задля комфортної та конфіденційної зустрічі клієнтів та адвокатів у приміщені головного 

офісу Центру та відділів бюро створені постійні робочі місця (кабінети). 

Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

здійснює заходи щодо сприяння  надання правової допомоги відповідно до стандартів якості, 

своєчасного подання актів надання правової допомоги з відповідними додатками та обміну досвіду 

адвокатів системи БВПД. 

Протягом 1 кварталу постійно проводилися зустрічі з адвокатами з метою вдосконалення 

основних навичок роботи адвокатів у наданні БВПД, вирішення проблемних питань участі 

адвокатів у судових провадженнях різних інстанцій.  22 лютого 2017 була проведена зустріч з 

адвокатами, на якої обговорювалися питання щодо змін у розрахунках при наданні правової 

допомоги, правильність заповнення актів, проведення оплати винагороди та відшкодування витрат 

адвокатам під час виконання доручення по цивільним справам, а також обговорювалися питання 

щодо нових стандартів якості. 

Протягом кварталу постійно проводяться зустрічі за «круглим столом» між  

представниками місцевих центрів та адвокатами системи БВПД з приводу обговорення та 

узагальнення прикладів кращого успішного захисту. 

 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

У разі звернення до місцевого центру особи, яка бажає отримати правову допомогу (далі - 

клієнт), працівники відділу правової інформації та консультацій місцевого центру приймають 

клієнта, у разі необхідності роз'яснюють йому загальний порядок подання звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, його розгляду місцевим центром, прийняття рішення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову у наданні такої допомоги, 

повідомляють клієнта про прийняте центром рішення та залучення адвоката. 
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Відомості про кожного клієнта вносяться до реєстраційної картки клієнта, внесення 

відомостей до РКК здійснюється за допомогою спеціального модуля комплексної інформаційно-

аналітичної системи організації надання безоплатної вторинної правової допомоги (КІАС). 

Постійно здійснюється контроль за своєчасним та повним внесенням відомостей щодо звернень 

клієнтів у КІАС. 

Не завжди клієнти задоволені діями адвокатів, іноді надходять скарги на бездіяльність, 

безініціативність адвокатів та різні правові позиції з клієнтом. Не зважаючи на це, Перший 

миколаївський місцевий центр завжди вчасно намагається вирішувати питання заміни адвоката. 

Таким чином, кількість подяк від осіб, яким була надана правова допомога, також зростає. Перший 

місцевий центр постійно налагоджує співпрацю з відділом забезпечення якості правової допомоги 

Регіонального центру. 

Протягом І кварталу 2017 р. прийнято 97 рішень, уповноважуючи працівників центру на 

надання БВПД, а саме на складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів осіб. 

Виконуючи зобов’язання, покладенні на працівників центру прийнятими рішеннями, 

виконано 12 рішень, з них підготовлено процесуальних документів – 27, та 27 – здійснено 

представництво інтересів осіб. 

В результаті роботи було складені позовні заяви та представлено інтереси позивачів в 

судах. Протягом І кварталу отримано 8 рішень, 7 рішень позитивні: 

1. повернення надміру виплачених державних коштів (справа № 487/5487/16-ц) 

2. розірвання шлюбу (справа № 487/1187/17) 

3. стягнення заборгованості із заробітної плати, компенсації  втрати частини доходів у 

зв’язку з порушенням строків їх виплати та середнього заробітку за час затримки 

розрахунку при звільненні(справа № 487/678/17). 

4. Розірвання шлюбу (справа № 490/11573/16-ц) 

5. Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням 

(справа № 487/6578/16-ц) 

6. Стягнення заробітної плати наказне (справа № 487/5377/16) 

7. Апеляція на оскарження ухвали про відкриття провадження (справа № 487/5184/16-ц, 

провадження № 22-ц/784/176/17) 

8. Встановлення факту належності документу (Очаківське БПД, справа № 483/2099/16-ц) 

 

Також триває розгляд в судах щодо  20 справ. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з 01 січня 2017 р. по 31 березня 2017 р.   Першим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1391 звернень клієнтів, всім особам  було надано правову 

консультацію, 295 осіб надали письмову заяву про надання БВПД. 

 

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 
470 470 203 

2 Відділ «Березанське БПД» 206 206 21 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 241 241 30 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 251 251 5 

5 Відділ «Очаківське БПД» 223 223 36 

 Разом по МЦ 1391 1391 295 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 191 рішення про 

надання БВПД та надано 305 доручень (208 з них – доручень адвокатам та 97 – наказів 

штатним працівникам центру – представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 4 письмовим зверненням було прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

- соціального забезпечення - 209 (15%), 

- сімейного права – 169 (12,1%), 

- житлового права – 157 (11,3%),   

- спадкового – 148 (10,6 %), 

- іншого цивільного права – 139 (9,9%), 

- земельного - 124 (8,9%),  

- договірного - 113 (8,1%),  

- трудового - 103 (7,4%),  

- адміністративного - 57 (4%),  

- з питань виконання судових рішень - 15 (1 %), 

- медичне - 6 ( 0,4%),  

- неправові питання – 2 (0,1%),  

- та з інших питань - 149 (10,7%). 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ 

ПИТАННЯ 
соціальне забезпечення 

спадкове  

сімейне  

медичне 

трудове 

адміністративне 

земельне 

договірне 

житлове 

інші цивільні 

виконання судових рішень 

інше 

622 

747 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

чоловіки 

жінки 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень 

було прийнято щодо наступних категорій громадян: 

- малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) - 206 (70,8%),  

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 65 (22,3%),  

- інвалідам - 14 (4,8%)  

- та внутрішньо-переміщеним особам – 4 (2%). 

 

 

 

Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за І квартал 

2017 року було: 

 здійснено 34 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 28 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 75 

осіб, в тому числі 16 осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

дистанційного пункту доступу до БПД та 59 осіб - до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 6 органам місцевого самоврядування та 7 установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

 опрацьовано 63 актів подані адвокатами щодо надання БВПД за дорученнями, виданими 

Першим миколаївським місцевим центром,  

 проведено 74 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 41 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 49 клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

 

№ 

З/п 

Найменуванн

я МЦ та бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

мобільни

х 

пунктів/о

сіб, що 

отримал

и 

правову 

допомогу 

Кількіс

ть 

діючих 

дистанц

ійних 

пунктів/

осіб, що 

отрима

ли 

правову 

допомог

у 

Кількість 

ОМС та 

установ 

провайдер

ів БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮУ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

о у ЗМІ 

1. Головний офіс 

ММЦ з 

НБВПД 

9/10 13/13 4 13 9 23 

2. Очаківське 

бюро правової 

допомоги 

8/21 2/3 3 18 10 8 

3. Ольшанське 

Бюро правової 

допомоги 

2/2 1/1 1 10 15 1 

4. Березанське 

Бюро правової 

допомоги 

11/16 0/0 2 15 15 7 

5. Новоодеське 

Бюро правової 

допомоги 

4/10 0/0 3 18  

0 

2 

Всього: 34/59 16/16 13 74 49 41 

 

 

 

Директор Першого миколаївського 

місцевого центру   з надання БВПД                                                                           О.Матвієнко 


