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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. 

 

 

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. 

Першим миколаївським центром постійно ведеться моніторинг стану доступності 

правової допомоги в районах, які обслуговує МЦ, беруться до уваги особливості інфраструктури, 

актуальні потреби окремих територіальних громад. 

-  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. На всіх заходах розповсюджуються друковані матеріали, роз’яснюється процедура 

отримання як первинної, так и вторинної правової допомоги. 

Так, 03 квітня 2016 року головний спеціаліст відділу «Новоодеське БПД» проінформувала 

персонал загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоодеської районної ради Миколаївської області 

та дошкільного навчального закладу «Антошка» с. Димівське про систему безоплатної правової 

допомоги, завдання та цілі БПД. Учням старших класів та працівникам школи доводилась 

інформація про основні права людини, дитини, механізми їх захисту. Також Вікторія розповіла 

учням школи про кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, роз’яснено види 

правових послуг, які надає Бюро, поняття первинної та вторинної правової допомоги, категорії 

громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Всім працівникам та 

відвідувачам закладу було залишено інформаційно-правові 

матеріали з контактами бюро. 

4 квітня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД» 

провела правове навчання для працівників Березанської РДА на 

теми: «Зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» та «Насилля в сім'ї».  

Розповідаючи про «Насилля в сім'ї», Людмила 

зазначила, що все частіше до Бюро звертаються жінки за 

правовою допомогою саме з даного питання. Тому потрібно 

знати, як захиститись від протиправних посягань члена сім'ї, як 

притягнути до відповідальності осіб, які вчиняють насильство, 

запобігти повторенню актів насильства в майбутньому. Саме отримання правової допомоги для 

вирішення конкретних проблем юридичного характеру з даних питань були основними в 

обговоренні на правовому навчанні. 

7 та 11 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» здійснила виїзний 

прийом до села Рівне Чорноморської об’єднаної територіальної громади 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. Актуальні 

питання спадкування за законом». Також спеціаліст роз’яснила загальні положення про 

спадкування: поняття спадкування за законодавством України; види спадкування; порядок 

відкриття спадщини; особливості спадкування. що таке спадковий договір; особливості 

спадкування за спадковим договором; особливості спадкування за заповітом: поняття заповіту; 



4 
 

права та обов’язки заповідача; заповідальний відказ; право на обов’язкову частку у спадщині; види 

заповіту (заповіт з умовою, заповіт подружжя, секретний заповіт); посвідчення заповітів; актуальні 

питання спадкування за заповітом та актуальні питання спадкування за законом. 

Також спеціаліст бюро провела робочу зустріч із виконуючим обов’язки старости сіл 

Острівка, Матросівка, Червоне ПарутинеКуцурубської ОТГ, під час якого було обговорено 

діяльність відділу «Очаківське БПД», щодо надання БПД жителям Очаківського району. 

11 квітня 2017 року працівники відділу «Новоодеське БПД» провели роз’яснювальну 

роботу серед працівників Новоодеського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 

Новоодеському районі Миколаївській області, щодо надання БПД: 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.  

11 квітня 2017 року для учасників АТО, які перебувають на обліку в Березанському 

районному центрі зайнятості відбувся черговий семінар за участі головного спеціаліста 

Березанського бюро. Присутніх ознайомлено з поняттям первинної та вторинної правової допомоги 

та як її отримати, куди потрібно звернутися та які категорії осіб мають право на отримання 

захисника за державні кошти. Під час семінару спеціаліст також розповів про порядок отримання 

статусу учасника бойових дій особами, які претендують на отримання даного статусу, а також про 

гарантії і пільги, які розповсюджуються на дану категорію громадян. 

13 та 19 квітня 2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» здійснила виїзний прийом 

до села Солончаки Очаківського району та провела лекцію для студентів Університету третього 

віку при Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Очаківського району.  

Також 13 квітня проводилась інформаційна кампанія в Новоодеському районному суді 

Миколаївської області, щодо діяльності Новоодеського БПД. Працівниками Бюро під час 

інформаційної компанії розповсюджувались буклети на тему: «Що таке безоплатна вторинна 

правова допомога та як її отримати» та «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник», а 

також контактна інформація Бюро. 

20 квітня 2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» провела лекцію для учнів 10 – 11 

класів Очаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Очаківської міської ради 

Миколаївської області, про набір курсантів та слухачів на денну та заочну форми навчання до 

Академії державної пенітенціарної служби України у 2017 році. Висвітлили особливості професії 

юриста, переваги даної професії над іншими, а також розповіли про кримінальну відповідальність 

неповнолітніх. Усім присутнім було роздано буклети на тему: «Відповідальність неповнолітніх за 

кримінальні злочини». 

21 квітня  інтегратор Центру провела правороз'яснювальну роботу в Центрі первинної 

медико-санітарної допомоги №4 та сімейній амбулоторії №6 Миколаївської міської ради, щодо 

діяльності Ольшанського бюро правової допомоги та порядку 

отримання БПД. 

21 квітня 2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» 

провела лекцію для військовослужбовців учасників АТО 

військової частини А 2627 (84-й арсенал мінно-торпедного та 

трального озброєння Військово-Морських Сил України) м. 

Очакова на тему: «Програма «Соціальна картка учасника АТО 

"Українці-Разом".  

Під час заходу також було обговорено, що таке 

первинна та вторинна правова допомога, категорії клієнтів, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання. Також спеціаліст 

роз’яснила порядок надання БВПД, розповіла про програму «Соціальна картка учасника АТО», 

можливості, які надає дана картка, про партнерів соціальної програми, технічні можливості картки, 

категорії осіб, які мають право оформити соціальну картку тощо.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=812130342276126
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=812130342276126
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=812150122274148
https://www.facebook.com/ukrazom.org/?fref=mentions


5 
 

21 квітня 2017 року начальник відділу «Новоодеське 

БПД» провів роз’яснювальну роботу на засіданні профспілки 

працівників Новоодеського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України в Новоодеському районі 

Миколаївській області, щодо надання БПД. Слухачам було 

доведено 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 БВПД. 

24 квітня 2017 року начальник відділу «Березанське 

БПД» провела уроки з правознавства для учнів 9-х класів Березанської ЗОШ I-III ступенів на тему: 

«Адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність неповнолітніх». Фахівець 

ознайомила школярів з видами адміністративних стягнень, заходами впливу, які застосовують 

до неповнолітніх, що здійснили проступок, розповіла про обставини, що пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Також, зазначила вік 

кримінальної відповідальності, розповіла про основні види покарань за вчинені злочини та 

примусові заходи виховного характеру. 

25 квітня 2017 року для безробітних громадян, що перебувають на обліку в Березанському 

районному центрі зайнятості, відбувся черговий семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах 

України за участю головного спеціаліста відділу «Березанське БПД» та представника Березанського 

районного військового комісаріату. На семінарі були роз’яснені переваги служби за контрактом, 

розповідалось про пільги і гарантії для військовослужбовців та розміри виплат при проходженні 

такої служби. 26 квітня 2017 року спеціаліст бюро на семінарі у ЦЗ на тему: «Легальна зайнятість» 

розповів про ряд умов, на які необхідно звертати увагу при прийнятті на роботу. Було 

охарактеризувано переваги «роботи за трудовими книжками», укладення трудових договорів та 

виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру. Також, присутніх ознайомлено з 

можливістю отримання БПД: з поняттям первинної та вторинної правової допомоги, які категорії 

осіб мають право на отримання захисника за державні кошти. 

26 квітня, в день пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, головним спеціалістом відділу 

"Новоодеське БПД" спільно із працівниками Новоодеська районна дитяча бібліотека проведено 

«Годину пам'яті Чорнобильської АЕС» для студентів 1-х курсів Новоодеського професійного 

аграрного ліцею. У формі спілкування-бесіди студентам доводилась інформація про події страшної 

катастрофи яка сталася 31 рік назад, працівники бібліотеки, ознайомили студентів з книжками та 

посібниками про вибух на Чорнобильській АЕС. Також спеціаліст розповіла студентам про 

кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, з ціллю попередження 

злочинності. 

27 квітня начальник відділу «Новоодеське БПД» провів правороз’яснювальну роботу для 

працівників Новоодеського відділення ПАТ "Укртелеком". Працівникам підприємства повідомлено 

про роботу Бюро, завдання та цілі, роз’яснено види правових послуг, які надає установа, також 

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

Також 27 квітня головний спеціаліст відділу «Березанське БПД» взяв участь в 

професіографічній екскурсії з учнями 9-Б класу Березанської загальноосвітньої школи I-III ступенів, 

що відбулась в Березанському районному центрі зайнятості. 

Професіографічна екскурсія, як одна із форм профорієнтаційної роботи, дає можливість 

громадянам побачити внутрішній зміст професії, отримати інформацію із першоджерел, 

поспілкуватись як і з роботодавцями, так і з професіоналами своєї справи. Тому, завданням 

сьогоднішньої зустрічі було розповісти школярам про професію юриста та на прикладі діяльності 

Березанського бюро правової допомоги показати суть роботи юристів. Наприкінці заходу відбулось 

активне спілкування між школярами та фахівцем бюро, після якого учні школи отримали буклети з 

інформацією про БПД та зробили спільне пам’ятне фото. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=814478808707946
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=814478808707946
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&story_id=814549988700828
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&story_id=814549988700828
https://www.facebook.com/cznberezanka/?fref=mentions
https://www.facebook.com/cznberezanka/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=815876271901533
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=816477205174773
https://www.facebook.com/berezankaczn/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=816533261835834
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=816533261835834
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12 травня 2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» в черговий раз здійснила 

виїзний прийом до села Рівне 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 договору довічного 

утримання».  

13 травня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД» провела  правове навчання для 

працівників Територіального центру соціального обслуговування населення Березанської РДА на 

теми: «Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Спадкування за законом та 

заповітом».  

17 травня працівниками Новоодеського відділу 

БПД проведено правороз'яснювальну роботу серед 

працівників Новоодеського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. Начальник відділу 

«Очаківське БПД» провела чергову лекцію для студентів 

Університету третього віку при територіальному центрі з 

надання соціальних послуг (соціальної допомоги) м. 

Очаків на тему: «Аліментні правовідносини. Аліменти: 

право на утримання одного з подружжя».  

18 травня 2017 року головний спеціаліст відділу 

Очаківське БПД провела захід для вихованців 

дошкільного навчального закладу № 5 «Дзвіночок» м.Очакова, а саме середньої групи на тему: 

«Права дітей».  
Захід проходив в ігровій формі, спочатку юрист ознайомила дітей з їх правами, 

продемонструвавши ілюстративний матеріал, потім малята грали в цікаву гру «Так чи ні», слухали 

казки і називали які права були порушені, а згодом всіх дітей було залучено до створення плакату 

«Правова квітка». 

19 травня 2017 року в Новоодеському професійному аграрному ліцеї пройшов круглий стіл, 

присвячений Дню пам’яті жертв репресій. Захід проведено для виховання в студентів свідомості, 

патріотизму, громадської позиції. На заході начальник відділу Новоодеське бюро правової 

допомоги Андрій Скляров висвітлив основні історичні спекти цього прикрого історичного періоду, 

а також розповів слухачам про роботу Міністерства юстиції України щодо доступу громадян до 

БПД, зокрема реабілітованих громадян, поширив тематичні буклети. 

19 травня 2017 року головний спеціаліст відділу Новоодеське БПД провела виїзний прийом 

до с. Себине, у ході якого працівникам навчальних закладів розповіла про систему БПД, завдання та 

цілі. Також юрист завітала до Себинської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 

Новоодеського району, де розповіла про систему безоплатної правової допомоги, завдання та цілі 

БПД. 

25 травня 2017 року головний спеціліст відділу 

«Березанське БПД», перебуваючи з робочим візитом та 

території Краснопільської сільської ради 

Березанського району, відвідав дитячий дошкільний 

заклад «Буратіно», де працівникам садочку розповів 

про існування системи безоплатної правової допомоги 

в Україні, роботу Березанського бюро правової 

допомоги, перелік суб’єктів, які мають право на 

безкоштовного адвоката та розширення з січня 2017 

року кола осіб, які мають право на послуги. 

28 травня 2017 року працівники Центру 

прийняли участь в Дитячому фестивалі «BabyStar» 

присвячений до Дня захисту прав дітей, який проходивв м. Миколаєві в Каштановому сквері. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=826416894180804
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=826416894180804
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8?source=feed_text&story_id=829135957242231
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=830314117124415
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=830314117124415
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=832222303600263
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=832231243599369
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29 травня 2017 року головний спеціаліст відділу Новоодеське БПД разом із спеціалістами 

Новоодеського районного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції провели спільний 

прийом (умовно засудженого) засудженого без позбавлення волі.  

З нагоди святкування Міжнародного Дня захисту дітей працівниками центру та всіх відділів 

БПД було проведено низьку заходів. Так, 29 травня, з нагоди святкування Дня захисту дітей, 

головним спеціалістом відділу "Новоодеське БПД» спільно із працівниками Новоодеської районної 

дитячої бібліотеки проведено правознавчі мандри «Казки читаємо-права вивчаємо» та інтерактивні 

ігри «Дитина під парасолькою прав» та «Правова квітка» для учнів 1-4 класів Новоодеської 

загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів.  

30 травня, головний спеціаліст відділу правової інформації та консультації центру для 

вихованців дошкільного навчального закладу №115 "Золоті зернятка" провела правові ігри, під час 

яких визначали, які права має кожна дитина. Дітки із задоволенням приймали участь у розвагах, а 

також кожен із них розповів про права дітей. 

01 червня фахівці Центру спільно з БібліоПланета Центральної бібліотеки ім.М.Л. 

Кропивницького у м.Миколаїв провели для дітей 1-4 класів розважальні розвиваючі ігри на знання 

Казок та нагадали про права дітей. Спеціалісти центру розповідали дітлахам про основні засади 

створення Міжнародного Дня захисту дітей та, застосовуючи мультимедійні матеріали, розповідали 

про права дітей. Наприкінці заходу діти загадували бажання та залишали їх на дереві бажань. 

01 черня начальник відділу «Очаківське БПД» разом з працівниками міської бібліотеки 

відділу культури Очаківської міської ради та громадської організації «Червоний хрест», провели 

дитячий розважальний захід для дітей із малозабезпечених сімей.  

01 червня працівники відділу "Новоодеське БПД" прийняли участь у святковому заході, 

приуроченому до Міжнародного Дня захисту дітей, що відбувся на районному стадіоні «Колос» в м. 

Нова Одеса для діток з особливими потребами. Працівники Бюро привітали діток зі святом, та 

вручили їм солодощі. Під час святкового заходу розповсюджувались буклети на тему: «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник», а також контактна інформація Бюро. 

30 травня 2017 року відбувся ювілейний, п’ятий 

випуск в Університеті третього віку - 28 студентів 

поважного віку отримали сертифікати про завершення 

навчання. Протягом навчального року слухачі 

відвідали курс лекцій на актуальні питання від 

начальника відділу «Очаківське БПД», яка являється 

педагогом-волонтером Територіального центру з 

надання соціальних послуг (соціального 

обслуговування) м. Очакова. На лекціях студенти 

вивчали найбільш актуальні теми, серед яких: заповіт, 

спадковий договір, договір довічного утримання, 

договір дарування тощо. 

01 червня 2017 року Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у 

Миколаївській області спільно з Центром прийняли участь у загальноміському просвітницькому 

заході «День соціального партнерства», який організував Миколаївський обласний центр 

зайнятості. 

02 червня інтегратор Центру Вікторія Царьова провела лекцію для неповнолітніх, які 

перебувають у Миколаївському СІЗО, щодо порядку отримання БПД та щодо порядку зарахування 

судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання, про зміни до Закону, який відомий в 

народі як "закон Савченко". 

02 червня 2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» взяла участь у семінарі для 

безробітних осіб з інвалідністю, за участю працівників Управління соціального захисту населення 

Очаківської міської ради, працівників Очаківського міськрайонного центру зайнятості та 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-1852466414988673/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-1852466414988673/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=837560266399800
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&story_id=837560266399800
https://www.facebook.com/biblioplaneta/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%9B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-147363102031659/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=464408313909483
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82?source=feed_text&story_id=837632533059240
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80?source=feed_text&story_id=837632533059240
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=837632533059240
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=839421686213658
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працівників Очаківського УПФУ в Миколаївській області. Під час виступу юрист бюро довела до 

відома присутніх інформацію про діяльність «Очаківського бюро правової допомоги».  

Протягом травня 2017 року, Центром проводився 

конкурс малюнків "Права очима дітей" для учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів м. 

Миколаєва, Березанського, Новоодеського, 

Миколаївського, Очаківського районах та м. Очакова. 

Конкурс проводився з метою формування у дітей та 

підлітків позитивного образу права як державного 

інституту, виховання почуття важливості прав 

дитини, розвинення морально етичних якостей дітей, 

соціальної підтримки талановитої учнівської молоді, 

сприяння їх самореалізації та творчому розвитку. 

06 червня 2017 року начальник відділу 

"Березанське БПД" провела інформаційний захід в колективі Березанського відділення Ощадбанку. 

Працівників було ознайомлено з поняттям безоплатної правової допомоги, завданнями та цілями, а 

також отриманням первинної та вторинної правової допомоги. Разом з начальником відділення 

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

надання правових послуг населенню. 

06 червня 2017 року відбулась зустріч між головним спеціалістом відділу "Березанське БПД" 

та начальником новоствореного Березанського районного сектору з питань пробації Південного 

міжрегіонального Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції Ігорем Хаданом з питання налагодження співпраці між структурами щодо надання 

громадянам безоплатної правової допомоги. 

8 червня 2017 року начальник відділу правової інформації та консультацій центру взяла 

участь у робочої зустрічі директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Миколаївській області Валентина Чистого з начальником Миколаївського міського 

відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Олегом Вдовиченком. 

09 червня 2017 року головний спеціаліст відділу «Новоодеське БПД» провела 

роз’яснювальну роботу працівникам Новоодеського відділення статистики у Миколаївській області, 

щодо надання БПД.  

12 червня в приміщенні Новоодеського районного відділу з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції відбувся спільний прийом за участю працівників з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції Новоодеського районного відділу з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління та головного 

спеціаліста відділу «Новоодеське БПД. 

13 червня 2017 року начальник відділу «Березанське 

БПД» прийняла участь в інформаційному семінарі з 

орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового 

характеру для безробітних громадян в Березанському РЦЗ. 

Людмила Бенедюк проінформувала присутніх про систему 

БПД, зазначивши основні завдання та форми роботи бюро, 

категорії осіб, які мають право на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу. 

15 червня, в день захисту літніх людей, працівники відділу "Новоодеське БПД» спільно із 

працівниками Новоодеської районної центральної біліотеки та з працівниками Новоодеського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Новоодеському районі Миколаївській області 

провели інформаційну годину з студентами Університету III віку. 

https://www.facebook.com/berezankaczn/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=847249085430918
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=847249085430918
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16 червня 2017 року головний спеціаліст відділу Новоодеське БПД завітала до дошкільного 

навчального закладу «Малятко» с.Артемівка на випускне свято. Вікторія привітала всіх присутніх зі 

святом та подарувала випускникам дитячого дошкільного закладу від бюро правової допомоги 

зошити «Вчимось писати без проблем» та буклети батькам «Права дітей» та «Особисті немайнові 

права та обов’язки батьків». Також було 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. 

Спеціалісти Центру та бюро постійно приймають участь у інформаційних семінарах 

районних центрів зайнятості, з якими підписано договори про співпрацю. В ході семінарів 

безробітних інформують про основні аспекти офіційних трудових відносин, важливість їх для 

держави та громадян. Увагу присутніх також  спрямовують  на порядок отримання БПД, функції 

центру та бюро, категорії осіб, які мають право на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу.  

21.06.2017 року в приміщенні Березанської центральної районної бібліотеки відбулася 

зустріч головного спеціаліста Березанського БПД із студентами університету третього віку. Метою 

зустрічі було проведення семінару на тему: «Захистіть ваші гроші від шахраїв», у зв’язку з 

актуальністю даного питання на сьогоднішній день. Під час виступу спеціаліст розповів 

«студентам», яку небезпеку приховує загалом Інтернет простір, та зокрема соціальні мережі, та 

яким чином не стати жертвою шахраїв. В ході спілкування торкнулися теми, щодо того, як себе 

поводити у разі втрати пластикової картки або зняття шахраями коштів з неї. 

24 червня, напередодні святкування Дня Конституції України, в приміщенні відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» проведено спільний захід з обговорення подальшої 

співпраці та допомозі Бюро в участі школярів 9-11 класів у Всеукраїнському конкурсі учнівського 

есе «Права людини крізь призму сучасності», який проходить з 1 червня 2017 року по 30 вересня 

2017 року. Конкурс проводиться для сприяння реалізації Національної стратегії з прав людини (Указ 

Президента України №501/2015) та Всесвітньої програми освіти в сфері з прав людини (прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН у 2014р.), з метою поширення інформації про права людини в 

учнівської молоді, виявлення та стимулювання творчо обдарованої молодих людей, зацікавлених у 

правозахисній діяльності; сприяння їх профорієнтації, стимулювання до прояву активної життєвої 

позиції, формування в українському суспільстві поваги до загальнолюдських цінностей. 

26 червня 2017 року працівники Центру 

прийняли участь у панельній дискусії до Дня 

Конституції України «Розвиток сучасного 

конституціоналізму», яка проходила в Миколаївській 

обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. 

Гмирьова. В рамках дискусії розглянуто три блоки 

питань: «Роль та місце сучасних ЗМІ у розбудові 

сучасного конституціоналізму в Україні»; «Роль освіти 

та науки у розбудові сучасного конституціоналізму» та 

«Роль безоплатної правової допомоги у захисті 

конституційних прав громадян». 

27 червня 2017 року, в читальному залі міської 

бібліотеки м.Очаків була проведена експрес-інформина «Конституція України – дзеркало 

державотворення » за участі головного спеціаліста відділу «Очаківське БПД». Також спеціалістом 

бюро було проведено тестування на знання Основного закону України для працівників Очаківського 

міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних покарань та пробації Південного 

міжрегіонального управління. Працівники відділу пройшли цікавий тест та пригадали процес 

творення Конституції України. 

29 червня - інтегратор Центру в черговий раз провела правопросвітницьку роботу в 

Миколаївському слідчому ізоляторі, та на базі Заводського районного центру зайнятості м. 

Миколаєва працівники Центру прийняли участь у інформаційному західі для людей з обмеженими 

фізичними можливостями «Проблеми вирішуємо спільно». 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=848890878600072
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=851369211685572
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=851369211685572
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=851369211685572
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З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі 

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

самоврядування та громадськими організаціями.  

Так, 01.06.2017 року між Центром та сектором ювенальної пробації м. Миколаєва 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

міністерства юстиції України підписано меморандум про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги. 

06 червня 2017 року підписано Меморандуми про співпрацю між Центром та Очаківським 

міськрайонним відділом з питань виконання кримінальних покарань та пробації Південного 

міжрегіонального управління, та Березанським районним сектором з питань пробації Південного 

міжрегіонального Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції.   
08 червня 2017 року між Центром та Новоодеським районним сектором з питань пробації 

Південного міжрегіонального Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції підписано Меморандум про співпрацю, метою якого стала реалізація права на 

доступ до безоплатної вторинної та первинної правової допомоги незахищеним верствам населення. 

22.06.2017 року підписано меморандум між Центром та юридичною клінікою "ProBono" 

Миколаївського інституту права НУ "ОЮА". Метою меморандуму є організація співпраці між 

Центром та студентами-правниками Юридичної клініки задля спрямування спільних зусиль на 

набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, 

реалізації права людини на доступ до безоплатної вторинної та 

первинної правової допомоги. 

29.06.2017 року між Центром та Державною установою 

"Миколаївський слідчий ізолятор" підписано договір про 

співпрацю. Метою договору є спрямування зусильдля реалізації 

державної політики стосовно набуття громадянами, які знаходяться 

у Слідчому ізоляторі, необхідного рівня правових знань, 

формування в них поваги до права, реалізації права людини на 

доступ до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

 

03 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Новоодеське БПД» здійснила виїзний 

прийом до села Димівське Новоодеського району та провела лекцію для працівників Димівської 

сільської ради на тему: «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник». Обговорювались 

також шляхи взаємодії в рамках надання безоплатної правової допомоги, зокрема проведення 

навчальних семінарів та спільних виїзних прийомів. 

06 квітня в управлінні агропромислового розвитку при Новоодеській райдержадміністрації 

проведено засідання постійної комісії по 

раціональному використанню земельних ділянок 

державної та комунальної власності, де начальник 

відділу Новоодеського БПД Андрій Скляров є членом 

на постійній основі. Основним питанням, яке 

піднімалось на засіданні, було використання земель 

згідно вимог чинного законодавства, Закону України 

«Про охорону земель», в тому числі -орендованих 

земельних паїв. В ході засідання були дані роз'яснення 

щодо визнання договору оренди недійсним, порядок 

обстеження земельних ділянок на факт самовільного заняття. 

7 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» провела робочу зустріч 

із в.о. сільського старости Румінською Н.М. та працівниками сільської ради с. Рівне Чорноморської 

об’єднаної територіальної громади Очаківського району. Також 07.04.2017 року на базі 

Веснянської ОТГ Миколаївської області проведено робочу зустріч головного спеціаліста відділу 

«Ольшанське БПД» Максима Кучеренка з заступником голови сільскої ради Овсієвської Т.Є., та  

Державним реєстратором-юристом Турбал С.П. Сторони обговорили можливі варіанти співпраці 
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щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям селища Весняне та 

приєднаних сіл (Надбузьке, Сливине), узгодили проведення правоосвітницьких заходів, мобільних 

пунктів консультування з правових питань для жителів селища. 

 

12 квітня  відбулося публічне звітування Першого центру у 

Березанському районі у формі «круглого столу» на тему: 

«Посилення правової спроможності». 

19 квітня  начальник відділу «Березанське БПД» 

Людмила Бенедюк взяла участь у громадських слуханнях, що 

пройшли в приміщенні Березанської районної державної 

адміністрації щодо містобудівної документації «Детальний план 

території щодо формування земельної ділянки загальною площею 

6,0 га Березанської РДА для будівництва та експлуатації дачних 

будинків учасникам АТО, за межами населеного пункту в межах 

території Коблевської сільської ради Березанського району Миколаївської області».  

19 квітня начальник відділу Новоодеське БПД прийняв участь у черговому засіданні 

постійної комісії у справах дітей при Новоодеській райдержадміністрації.  

Головний спеціаліст «Очаківське БПД» 20 квітня здійснила виїзний прийом до села 

Козирка Очаківського району та провела робочу зустріч з головою Козирської сільської ради 

Драгуновською Т.О. та секретарем – Каленюк М.М та працівниками сільської ради.  

03 травня головний спеціаліст відділу «Новоодеське БПД» провела роз’яснювальну роботу 

для працівників Новоодеської міської ради комунального підприємства «Прибузьке» у 

Миколаївській області, щодо надання БПД.  

12 травня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД» з робочим візитом завітала до 

Данилівської сільської ради Березанського району. Фахівець окрему увагу приділив 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. У ході робочої зустрічі з сільським головою було 

обговорено шляхи співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям громади. 

16 травня проведено виїзний прийом за участі директора Центру Олега 

Матвієнко, інтегратора Вікторії Царьової та головного спеціаліста 

відділу Ольшанське бюро правової допомоги Максимом Кучеренко до 

Кир'яківської сільської ради та села Петрово-Солониха Миколаївського 

району. Під час проведення виїзного прийому проведено робочу зустріч 

з головою Кир'яківської сільської ради та завідувачем сільської 

бібліотеки. Під час бесіди з'ясувалось, що проблемними питаннями 

сільської ради та мешканців села, на сьогоднішній день, є питання щодо 

порядку розірванні договору оренди землі, термін дії договору оренди 

землі та скупчення мусора за межами села.  

19 травня інтегратор Центру та головний спеціаліст відділу 

«Ольшанське БПД» провели робочу зустріч з головою Михайлівської 

об'єднаної територіяльної громади та провели особистий прийом в с. 

Новогригорівка.  

19 травня 2017 року головний спеціаліст «Новоодеське БПД» здійснила виїзний прийом 

до Себинської сільської ради Новоодеського району. Під час зустрічі дійшли згоди щодо співпраці 

для висвітлення правових питань населенню та надання безоплатної правової допомоги. 

23 травня  інтегратор Центру прийняла участь у черговій сесії Нечаінської сільської ради. 

Всіх присутніх депутатів, представників громадськості та представників влади проінформували про 

порядок отримання БПД, про місце знаходження Ольшанського бюро правової допомоги та про 

категорії осіб, які мають право на безоплатного адвоката. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013374496112&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=810966795725814
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=820341674788326
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=833169833505510
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26 травня 2017 року директор Центру Олег Матвієнко разом з начальником відділу 

«Березанське БПД» взяли участь в засіданні ХІІІ сесії 

Березанської районної ради сьомого скликання, що 

відбувалась в смт. Березанка Миколаївської області. Олег 

Матвієнко виступив перед депутатським корпусом з 

питанням організації надання безоплатної первинної 

правової допомоги органами місцевого самоврядування та 

розповів про проект Уряду «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні». 

31 травня у м. Очакові, у відділі «Очаківське 

БПД», в рамках публічного звіту перед населенням міста і 

району відбувся черговий круглий стіл на тему: 

«Посилення правової спроможності громад». 

01 червня інтегратор Центру прийняла участь у тренінгу "Актуальні питання соціального 

захисту ВПО", який організовано радником Міністерства соціальної політики України у 

Миколаївській області для працівників управлінь соціальних 

виплат та компенсацій Департаменту праці та соціального 

захисту населення Центрального, Заводського, Інгульського, 

Корабельного районів м. Миколаєва. Вікторія Царьова 

розповіла присутнім про порядок отримання БПД 

внутрішньо переміщеними особами, про документи які 

необхідно надати при звернені до Центру та надала 

контактну інформацію про місце розташування Першого та 

Другого місцевих центрів. По закінченню тренінгу Вікторія 

відповідала на запитання присутніх, щодо порядку 

відновлення паспорту ВПО, порядок отримання статусу 

ВПО та порядок відмови у видачі довідки ВПО, про скасування дій довідки та припинення виплат 

тощо. 

 

- 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 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у містах та районах, які 

підпадають під юрисдикцію Першого миколаївського МЦ, здійснюється постійна тісна співпраця та 

налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в 

газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет 

тощо. 

Центром розроблено методичні рекомендації на тему «Деякі питання, консультації та 

поради з Сімейного права, розподілу власності подружжя, та аліментів», які корисні не тільки для 

юристів та адвокатів, але й для всіх громадян. 

З метою проведення інформаційної компанії серед учасників АТО про отримання ними 

соціальної карти, відділом Очаківське бюро правової допомоги розроблено буклет на тему: 

«Порядок отримання соціальної картки учасників АТО». 

Також відділом Березанське бюро правової допомоги розроблено та розповсюджуються 

серез мешканців Березанського району і новостворених ОТГ 3 інформаційні листівки, щодо 

місцезнаходження , контактною інформацією бюро і основні його цілі та функції.   

У рамках святкування до Дня захисту дітей розроблено та раздруковано інформаційні 

буклети на тему: "Права дітей". 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%BE?source=feed_text&story_id=839418059547354
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=839418059547354
https://www.facebook.com/2mbvpd/?fref=mentions
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здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення 

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

06.04.2017 року на офіційному сайті Березанської центральної районної бібліотеки 

розміщено інформацію про проведення 12.04.2017 року круглого столу на тему: «Посилення 

правової спроможності».  

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=35675 

12.04.2017 року на офіційному сайті Березанської районної державної адміністрації вийшла 

стаття «Правова допомога – ближче до населення». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=36023 

13.04.2017 рокув телевізійних новинах ТК "Миколаїв" висвітлено інформацію, про 

проведення 12.04.2017 року публічне звітування Перший миколаївський місцевий центр з надання 

БВПД у Березанському районі у формі круглого столу на тему: «Посилення правової 

спроможності». 

https://youtu.be/SMdcejVIXT4 

15.04.2017 року в Березанській районній газеті "Березань" №15 (9458) вийшла стаття на 

тему: "Професійну правову допомогу - ближче до людей", в якій висвітлено інформацію щодо 

проведення 12.04.2017 року груглого столу "Посилення правової спроможності". 

13.04.2017 рокуна офіційному веб-сайті Березанської центральної районної бібліотеки 

розміщено інформацію про проведення 12.04.2017 року круглого столу на тему: Посилення 

правової спроможності». 

http://brzbibl.blogspot.com/2017/04/12_13.html#more 

22.04.2017 року в Миколаївській районній газеті "Маяк" №16 (8968) вийшла стаття 

начальника відділу правопросвітництва взаємодії з суб'єктами надання Вікторії Царьової на тему: 

"Декретні виплати безробітній жінці у зв'язку з вагітністю і пологами". 

https://docviewer.yandex.ua/view/1130000018441804/?*=eTqY036WaItN2lEoP88c0Bvz%2Fb57

InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veEtkUnJZeDZpc3dhUFA1Tk1QV2U4bVRJZ2RZTWVFYTNUem

5zS0JXMTZTTT0iLCJ0aXRsZSI6ItC80LDRj9C6MTYucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxODQ0M

TgwNCIsInl1IjoiNTgzMDE1OTYyMTQ4NDEzOTcwNSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0

OTMwOTY2NTYyNDl9 

26.04.2017 року на офіційному сайті ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» вийшла стаття: 

«Яка модель надання безоплатної правової допомоги (БПД) потрібна селянам?». 

http://frgn.mk.ua/?p=8987 

26.04.2017 року на офіційному сайті «Samaorg» вийшла стаття: «Яка модель надання 

безоплатної правової допомоги (БПД) потрібна селянам?». 

amoorg.com.ua/blog/2017/04/26/yaka-model-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-bpd-

potribna-selyanam/ 

26.04.2017 року на офіційному сайті «Портал «Громадський простір» вийшла стаття: «Яка 

модель надання безоплатної правової допомоги (БПД) потрібна селянам?». 

https://www.prostir.ua/?news=yaka-model-nadannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy-bpd-

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=35675
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=36023
https://youtu.be/SMdcejVIXT4
http://brzbibl.blogspot.com/2017/04/12_13.html#more
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://docviewer.yandex.ua/view/1130000018441804/?*=eTqY036WaItN2lEoP88c0Bvz%2Fb57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veEtkUnJZeDZpc3dhUFA1Tk1QV2U4bVRJZ2RZTWVFYTNUem5zS0JXMTZTTT0iLCJ0aXRsZSI6ItC80LDRj9C6MTYucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxODQ0MTgwNCIsInl1IjoiNTgzMDE1OTYyMTQ4NDEzOTcwNSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTMwOTY2NTYyNDl9
https://docviewer.yandex.ua/view/1130000018441804/?*=eTqY036WaItN2lEoP88c0Bvz%2Fb57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veEtkUnJZeDZpc3dhUFA1Tk1QV2U4bVRJZ2RZTWVFYTNUem5zS0JXMTZTTT0iLCJ0aXRsZSI6ItC80LDRj9C6MTYucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxODQ0MTgwNCIsInl1IjoiNTgzMDE1OTYyMTQ4NDEzOTcwNSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTMwOTY2NTYyNDl9
https://docviewer.yandex.ua/view/1130000018441804/?*=eTqY036WaItN2lEoP88c0Bvz%2Fb57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veEtkUnJZeDZpc3dhUFA1Tk1QV2U4bVRJZ2RZTWVFYTNUem5zS0JXMTZTTT0iLCJ0aXRsZSI6ItC80LDRj9C6MTYucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxODQ0MTgwNCIsInl1IjoiNTgzMDE1OTYyMTQ4NDEzOTcwNSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTMwOTY2NTYyNDl9
https://docviewer.yandex.ua/view/1130000018441804/?*=eTqY036WaItN2lEoP88c0Bvz%2Fb57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veEtkUnJZeDZpc3dhUFA1Tk1QV2U4bVRJZ2RZTWVFYTNUem5zS0JXMTZTTT0iLCJ0aXRsZSI6ItC80LDRj9C6MTYucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxODQ0MTgwNCIsInl1IjoiNTgzMDE1OTYyMTQ4NDEzOTcwNSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTMwOTY2NTYyNDl9
https://docviewer.yandex.ua/view/1130000018441804/?*=eTqY036WaItN2lEoP88c0Bvz%2Fb57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veEtkUnJZeDZpc3dhUFA1Tk1QV2U4bVRJZ2RZTWVFYTNUem5zS0JXMTZTTT0iLCJ0aXRsZSI6ItC80LDRj9C6MTYucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxODQ0MTgwNCIsInl1IjoiNTgzMDE1OTYyMTQ4NDEzOTcwNSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTMwOTY2NTYyNDl9
http://frgn.mk.ua/?p=8987
https://www.prostir.ua/?news=yaka-model-nadannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy-bpd-potribna-selyanam
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potribna-selyanam 

26.04.2017 року на офіційному сайті «Times» вийшла стаття: «Яка модель надання 

безоплатної правової допомоги (БПД) потрібна селянам?». 

https://times.com.ua/Home/BlogsDetailed/58478?SeoUrl=yaka-model-nadannya-bezoplatno-

pravovo-dopomogi-bpd-potr-bna-selyanam 

27.04.2017 року на офіційному сайті «Ресурсний центр ГУРТ» вийшла стаття: «Яка модель 

надання безоплатної правової допомоги (БПД) потрібна селянам?». 

http://gurt.org.ua/news/informator/38183/ 

28.04.2017 року начальник відділу представництва Центру Вікторія Пазурчик та заступник 

начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами Наталія Іванюк взяли участь в черговому прямому ефірі ТК "Миколаїв" у передачі "Це 

Вас хвилює" на тему: «Розподіл майна подружжя. Особливості майнових відносин осіб 

перебуваючи у «цивільному шлюбі»". 

https://www.youtube.com/watch?v=zsdMbSnv178 

05.05.2017 рокупроведено виступ в прямому ефірі радіо Миколаївської обласної державної 

телерадіокомпанії "Миколаїв FM-92" заступником начальника відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Перший миколаївський місцевий 

центр з надання БВПД Наталією Іванюк на тему: "Розподіл майна подружжя. Особливості 

майнових відносин осіб перебуваючи у «цивільному шлюбі». 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu_JpU-pa1M&feature=youtu.be 

05.05.2017 рокуна офіційному сайті Очаківського громадсько-аналітичного видавництва 

"Очаків сьогодні" вийшло оголошення відділу Очаківське бюро правової допомоги щодо 

неурядової програми "Доступні ліки". 

http://ochakov-segodnya.com.ua/viddil-ochakivske-byuro-pravovoi-dopomogi-povidomlyaye/ 

05.05.2017 рокуна офіційному сайті Очаківської районної державної адміністрації вийшло 

оголошення відділу Очаківське бюро правової допомоги щодо неурядової програми "Доступні 

ліки". 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=36502 

10.05.2017 рокуна офіційному сайті Миколаївської районної державної адміністрації 

розміщено статтю: "Забезпечення безробітних якісною безоплатною правовою допомогою". 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=36440 

В Березанській районній газеті "Березань" від 20.05.2017№ 20 (9463) опубліковано статтю 

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

зняття з реєстрації нинішнього або колишнього члена сім'ї". 

24.05.2017 року начальник відділу Березанське бюро правової допомоги Людмила 

Бенедюкприйняла участь у черговому прямому ефірі ТК "Миколаїв" в передачі "Це Вас хвилює" на 

тему: "Отримання статусу безробітного. Реєстрація та перебування на обліку в центрі зайнятості". 

https://www.youtube.com/watch?v=VU0f9AgFQuc 
25.05.2017 рокуна сайті Новоодеської райдержадміністрації вийшла стаття відділу 

Новоодеське Бюро правової допомоги на тему: "Все про біометричний паспорт". 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1461315927/ 

26.05.2017 рокуначальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова та начальник відділу Первомайське 

бюро правової допомоги Віталій Порхун провели прямий ефір на радіо "Миколаїв FM" на тему: 

Спадщина та заповіт: практичні питання". 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt4P6JAxqDw&feature=youtu.be 

27.05.2017 рокув Березанській районній газеті "Березань" вийшла стаття начальника відділу 

Березанське бюро правової допомоги Людмила Бенедюк на тему: "Якщо вас покусала собака". 

30 травня 2017р.в м. Миколаїв проведено тренінг «Посилення спроможності з питань захисту 

прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні. Практики відновлення порушених прав 

ВПО». 

http://desyatekvitnya.com/?p=2041 

31.05.2017 рокуна офіційному сайті газети "Очаків сьогодні" вийшла стаття про проведення 

https://www.prostir.ua/?news=yaka-model-nadannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy-bpd-potribna-selyanam
https://times.com.ua/Home/BlogsDetailed/58478?SeoUrl=yaka-model-nadannya-bezoplatno-pravovo-dopomogi-bpd-potr-bna-selyanam
https://times.com.ua/Home/BlogsDetailed/58478?SeoUrl=yaka-model-nadannya-bezoplatno-pravovo-dopomogi-bpd-potr-bna-selyanam
http://gurt.org.ua/news/informator/38183/
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-1527608784213793/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzsdMbSnv178&h=ATMjSFTpNL41w85akU7icAmfLgadR1nRDz-3eJrMYCR1zXsusYsVkua1QF35nHBDP4x6WvsOGe1w2uMDDLRUKd6_1r99HG4cnxCoYhBvwEAENPTqKDzVIvJuFlguD3TNcKPSM7fFoSxX3KUoK3abBGE&enc=AZMajPgqSsaoCN53RPYICyXXpf-Jw8N2QkmxiXmmDl3wlpRUi5iqwPXmd9hERla2MqWjAd0p0d-e-30lfol0gNf4HbM79BNLpJtyF_16lYV8XldpfgcZeq66bESDdMCXrhOdWq1OV-JlIbRl7yNV55v7Ph1HOF-bm2K_FFZqjqfyn9pqsd1r7nL7fIVkb_TqSIHugy6xuJudtlBs25o-N7zd&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=Tu_JpU-pa1M&feature=youtu.be
http://ochakov-segodnya.com.ua/viddil-ochakivske-byuro-pravovoi-dopomogi-povidomlyaye/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=36502
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=36440
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013374496112&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=VU0f9AgFQuc
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1461315927/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=Bt4P6JAxqDw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013374496112&fref=mentions
http://desyatekvitnya.com/?p=2041
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круглого столу "Посилення правової спроможності громад". 

http://ochakov-segodnya.com.ua/gromadska-organizaciya-ocha…/ 

31.05.2017 рокуна офіційному сайті Очаківської районної державної адміністрації вийшла 

стаття: "На Очаківщині відбулося засідання круглого столу «Посилення правової спроможності 

громад». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=37102 

01.06.2017 року на незалежному Інтернет-ЗМІ город Новая Одесса NOVAODESA.INFO 

розміщено статтю на тему: «Юні новоодесити вирушили у правознавчі мандри «Казки читаємо — 

права вивчаємо». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2024-v-novoodesskoy-biblioteke-proshla-akciya-kazki-

chitayemo-prava-vivchayemo.html 

02.06.2017 року незалежному Інтернет-ЗМІНовая Одесса розміщено статтю на тему:«Юні 

новоодесити вирушили у правознавчі мандри «Казки читаємо — права вивчаємо». 

http://nova-odessa.info/news/776 

02.06.2017 рокуна офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації 

висвітлено інформацію про проведення заходу «Правознавчі мандри «Казки читаємо – права 

вивчаємо». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=37170 

02.06.2017 року в Очаківській міській газеті "Очаків" (№25(897)) вийшла стаття на тему: 

«Закінчили навчальний рік» в якій випускники «Університету третього віку» 2016-2017 навчальних 

років урочисто отримували сертифікати, де викладачем-волонтером працювала – начальник відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» - Валерія Кутюхіна. 

08.06.2017 року у незалежному Интернет видавництві mistaUA вийшла стаття: "Зайнятість 

людей з обмеженими функціональними можливостями – проблема державна". 

http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%

D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-

%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/821

94/?setcity=672 

09.06.2017 року в Очаківській районній газеті "Чорноморська зірка" (№45-46(12040-12041)) 

вийшла стаття на тему: «Посилення правової спроможності громад», в якій висвітлюються основні 

питання, що були розглянуті та обговорені на засіданні круглого столу 31 травня 2017 року, який 

відбувся в рамках публічного звітування Очаківського бюро правової допомоги. 

09.06.2017 року в Очаківській міській газеті "Очаків" (№25(897)) вийшла стаття на тему: 

«Тільки діалог – шлях вирішення проблемних питань громад! » щодо засідання круглого столу 31 

травня 2017 року на тему: «Посилення правової спроможності громад», де були обговорені основні 

проблемні питання та підсумки роботи відділу «Очаківське бюро правової допомоги» за 2016-

2017р. 

10.06.2017 року в Новоодеській районній газеті "Промінь" (№45-46 (11286-87)) вийшла 

стаття на тему: «Казки читаємо-права вивчаємо» щодо святкування Міжнародного дня захисту 

дітей в м.Нова Одеса, в якій прийняла участь головний спеціаліст відділу «Новоодеське бюро 

правової допомоги» разом із працівниками районної дитячої бібліотеки. 

10.06.2017 року в Новоодеській районній газеті "Промінь" (№45-46 (11286-87)) вийшла 

стаття на тему: «Дитинства щаслива пора» щодо святкування Міжнародного дня захисту дітей в 

м.Нова Одеса, в якій прийняли участь працівники відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» 

разом із головою районної організації інвалідів В.І. Ігнатовой. Працівники бюро привітали дітей з 

обмеженими можливостями зі святом Міжнародного дня захисту дітей подарували їм солодощі, а 

їхнім батькам буклети «Бюро правової допомоги ваш юридичний провідник». 

21.06.2017 року начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик та заступник 

начальника відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Наталя Іванюк прийняли 

участь у черговому прямому ефірі ТК "Миколаїв" в передачі "Це Вас хвилює" на тему: 

"Особливості трудового законодавства в Україні. Стягнення нарахованої, але не виплаченої 

http://ochakov-segodnya.com.ua/gromadska-organizaciya-ochakiv-za-spravedlivist-prijnyala-uchast-u-kruglomu-stoli/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=37102
http://www.novaodesa.info/novosti/2024-v-novoodesskoy-biblioteke-proshla-akciya-kazki-chitayemo-prava-vivchayemo.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2024-v-novoodesskoy-biblioteke-proshla-akciya-kazki-chitayemo-prava-vivchayemo.html
http://nova-odessa.info/news/776
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=37170
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012960998079&fref=mentions
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/82194/?setcity=672
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/82194/?setcity=672
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/82194/?setcity=672
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/82194/?setcity=672
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/82194/?setcity=672
http://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/82194/?setcity=672
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заробітної плати в судовому порядку". 

26.06.2017 року на офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації 

висвітлено інформацію День Конституції. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjyh8SRCT08 

29.06.2017 року заступник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Наталя Іванюк прийняла участь у черговому прямому ефірі радіо 

"Миколаїв FM" програмі "На всі 100". Наталя розповіла слухачам про позбавлення права 

користуванням жилим приміщенням та зняття з місця реєстрації. 

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

29.06.2017 року незалежному Интернет видавництві«Бумеранг» вийшла стаття «У 

Миколаєві відсвяткували День Конституції України». 

http://www.bumerang.net.ua/obshhestvo/u-mikolayevi-vidsvyatkuvali-den-konstitutsiyi-ukrayini/ 

29.06.2017 року незалежному Интернет видавництві«Николаевскийобозреватель» вийшла 

стаття «В Николаевеуправлениеюстиции и управление по вопросамкультурыгорисполкома, провели 

культурно-образовательнуюакцию в центре города». 

http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/13954-v-nikolaeve-upravlenie-yusticii-i-upravlenie-po-

voprosam-kultury-gorispolkoma-proveli-kulturno-obrazovatelnuyu-akciyu-v-centre-goroda-foto.html 

29.06.2017 року незалежному Интернет видавництві«Свідок.info» вийшла стаття «Як у 

Миколаєві святкували День Конституції України». 

http://svidok.info/ru/evidence/7907 

29.06.2017 року на офіційному сайті Новоодеської районної державної 

адміністраціївисвітлено інформацію про Позачергове засідання комісії. 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=37861 

30.06.2017 року в Миколаїській районній газеті "Маяк" вийшла стаття начальника відділу 

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

Вікторія Царьова на тему: "Якщо змінено назву вулиці.." 

https://drive.google.com/…/0B9r3b13VzFlQNndwRkNMemQ2OEU/view 

30.06.2017 рокуна сайті Миколаївського обласного центру зайнятості висвітлено 

інформацію про проведенняконсультаційно-інформаційний семінар для роботодавців на тему 

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості» за участі головного державного 

інспектора праці Управління держпраці у Миколаївській області Олександра Передрія та 

представника Першого Миколаївського місцевого центру з наданням безоплатної правової 

допомоги Юлії Криницької, на якому були присутні 12 роботодавців Заводського району. 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=74436&cat_id=1369931 

 

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

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

громадян) 

Першим Центром постійно забезпечується функціонування дистанційних пунктів 

консультування громадян та робота щодо розширення мережі (мобільних) пунктів консультування 

громадян в найвіддаленіших районах Центру, військових частинах, Ольшанської виправної колонії 

№53 та позапланових виїзних прийомів. 

Загальна кількість  здійснених виїзних (мобільних) пунктів консультування громадян за ІI 

квартал 2017 р. становить 38, під час яких було надано 88 консультації та роз’яснень, а саме: 
03.04.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського обласного військового 

госпіталя. Під час прийому надано 2 індивідуальні консультації щодо порядку отримання 

компенсації за поранення під час АТО та порядку оформлення земельної ділянки. 

03.04.2017 рокупроведено виїзний прийом до с. Дмитрівка Новоодеського району. Під час 

прийому надано 1 індивідуальну консультацію щодо податкової знижки. 

4 квітня 2017 року проведено спільний прийом громадян начальником відділу «Березанське 

БПД»  та начальником Березанського районного відділу ДРАЦС у Миколаївській області. На 

прийом звернулись за консультацією 2 осіб з питання встановлення родинних зв’язків, шляхом 

подачі заяви до суду та, в зв’язку з цим, отримання дубліката свідоцтва про одруження в органах 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjyh8SRCT08
https://www.youtube.com/watch?v=hstUdJisaAw&feature=youtu.be
http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/13954-v-nikolaeve-upravlenie-yusticii-i-upravlenie-po-voprosam-kultury-gorispolkoma-proveli-kulturno-obrazovatelnuyu-akciyu-v-centre-goroda-foto.html
http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/13954-v-nikolaeve-upravlenie-yusticii-i-upravlenie-po-voprosam-kultury-gorispolkoma-proveli-kulturno-obrazovatelnuyu-akciyu-v-centre-goroda-foto.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://drive.google.com/file/d/0B9r3b13VzFlQNndwRkNMemQ2OEU/view
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=74436&cat_id=1369931
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ДРАЦСу. Керівниками відділів надано громадянам правові консультації і роз’яснення з даних 

питань та прийнято повний пакет документів для призначення безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

05.04.2017 року в громадській приймальні народного 

депутата України Вадатурського О., начальник відділу 

Новоодеське БПД провів черговий спільний прийом 

громадян разом із помічником народного депутата 

України Аніщенком О.В. Під час проведення прийому 

надано індивідуальну консультацію з питання оренди 

земельної ділянки, а саме виплати орендної плати. 

05 квітня 2017 року головним спеціалістом 

відділу «Очаківське БПД» разом із працівниками 

Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС у 

Миколаївській області, проведено спільне консультування громадян у приміщенні Очаківського 

міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час прийому прийнято 1 особу, якій надана консультація з 

питання щодо внесення змін до актового запису про шлюб батьків. 

7 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» здійснила виїзний прийом 

до села Рівне Чорноморської об’єднаної територіальної громади Очаківського району. Під час 

прийому громадян було надано 5 індивідуальних юридичних консультацій з питань оформлення 

договору дарування,порядку написання заяви окремого провадження про встановлення факту 

належності правовстановлюючого документу, оформлення земельної ділянки у власність, 

оформлення опікунства над людиною похилого віку, оформлення спадщини. 

11 квітня 2017 року спеціалістом відділу «Очаківське БПД» здійснено виїзний прийом до 

села Матросівка Очаківського району. Під час виїзного прийому надано 5 індивідуальних 

юридичних консультацій з наступних питань: оформлення спадщини; порядок оформлення 

житлово-комунальної субсидії; порядок укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна; 

особливості приватизації земельної ділянки тощо. 

13 квітня 2017 року заступником відділу «Очаківське бюро правової допомоги» до села 

Солончаки Очаківського району під час прийому надано 8 індивідуальних юридичних консультацій 

з наступних питань: визнання права користування земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення; порядок реєстрації місця проживання; оформлення спадщини; порядок оформлення 

договору дарування; порядок спадкування за законом; порядок оформлення договору оренди 

земельної ділянки; порядок оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи; порядок 

перерахунку пенсії за віком. 

20 квітня 2017 року головний спеціаліст «Очаківське БПД» здійснила виїзний прийом до села 

Козирка Очаківського району. Під час прийому громадян спеціаліст надав 6 індивідуальних 

юридичних консультацій з наступних питань: порядок приватизації житлового будинку; порядок 

прийняття спадщини; порядок укладення договору дарування; порядок перерахунку пенсії за віком; 

порядок оформлення земельного паю; порядок поновлення строку для прийняття спадщини. 

21.04.2017 року проведено виїзний прийом у військовій частині А 2627 (84-й арсенал мінно-

торпедного та трального озброєння Військово-Морських Сил України). Під час прийому надано 3 

юридичні консультації з питань порядку оформлення земельних ділянок учасниками АТО, питання 

безоплатної медицини для учасників АТО, порядок спадкування за законом. 

25 квітня 2017 року заступник начальника відділу «Очаківське БПД» здійснила виїзний 

прийом до села Іванівка Очаківського району. Під час прийому громадян було надано 3 юридичні 

консультації з питань перерахунку пенсії, порядок складання заповіту з умовою, а також соціальні 

гарантії для дітей війни. Присутнім було роздано буклети на теми: «Порядок отримання вторинної 

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

03 травня 2017 року в Березанському районному відділі ДРАЦС у Миколаївській області 

відбувся спільний прийом громадян за участю начальника відділу «Березанське БПД» та 

начальника Березанського районного відділу ДРАЦС у Миколаївській області. На прийомі надано з 

консультації з питань: отримання дубліката свідоцтва про смерть опікуна малолітньої особи; 

реєстрації шлюбу з вагітною неповнолітньою особою, згідно рішення суду, що набрало законної 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=815686478587179
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=815686478587179
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сили; встановлення факту, що має юридичне значення, а саме: дата та місце народження в паспорті 

не збігаються з датою та місцем народження в свідоцтві про народження особи . 

03.05.2017 року працівники Центру провели виїзний прийом до Миколаївського військового 

госпиталя. Під час проведення виїзного прийому надано 3 індивідуальні консультації участникам 

АТО, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в госпіталі про порядок відновлення втраченого 

посвідчення участника бойових дій, порядок отримання земельної ділянки для забудови та порядок 

розірвання контракту військовослужбовцем. 

03.05.2017 року проведено спільний прийом громадян із Новоодеським районним відділом 

ДРАЦС. Під час прийому надано 2 індивідуальні консультації з правових питань щодо стягнення 

аліментів та щодо зняття з реєстрації з житлового будинку колишню дружину. 

10.05.2017 року, 13.05.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського посту для 

військовослужбовців, який розташований на Міжміському Миколаївському автовокзалі. 

12.05.2017 року проведено виїзний прийом до с.Рівне 

Очаківського району. Під час проведення виїзного прийому 

надано 7 індивідуальних консультацій про порядок 

оформлення земельної ділянки; порядок укладання договору 

оренди земельної ділянки; порядок розірвання договору 

оренди земельної ділянки порядок визнання акту про право 

власності на земельну ділянку недійсним; порядок укладення 

нового заповіту; порядок надання соціального обслуговування 

інваліду 1 групи; порядок зняття особи з місця реєстрації. 

16.05.2017 року проведено виїзний прийом за участі 

директора Центру Олега Матвієнко, інтегратора та головного 

спеціаліста відділу Ольшанське БПД до Кир'яківської сільської ради та села Петрово-Солониха 

Миколаївського району. Надано  індивідуальну консультацію з правових питань, щодо порядку 

складання договору дарування. 

16.05.2017 року проведено виїзний прийом до с. Артемівка Новоодеського району.  

17.05.2017 року в Березанському районному відділі ДРАЦС у Миколаївській області 

проведено спільний прийом громадян за участю начальника відділу «Березанське БПД» та 

начальника Березанського районного відділу ДРАЦС у Миколаївській області. На прийом 

звернулись за консультацією 5 осіб з 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); щодо порядку виселення члена родини з приватизованої квартири. 

17 травня 2017 року проведено спільний прийом громадян із працівниками Очаківського 

міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час проведення прийому надано 2 індивідуальні консультації 

про державну реєстрацію розірвання шлюбу та повторну видачу свідоцтва про смерть чоловіка. 

17.05.2017 року проведено спільний прийом громадян із Новоодеським районним відділом ДРАЦС. 

Під час прийому надано 2 індивідуальні консультації з правових 

питань щодо розірвання щлюбу за спільною згодою та повернення 

спдкового майна.  

19.05.2017 року інтегратор та головний спеціаліст відділу 

Ольшанське БПД провели виїзний прийом до Михайлівської 

сільської ради, с. Новогригорівки, с. Кринички, с. Новоселівка 

Миколаївського району Миколаївської області. Під час проведення 

виїзного прийому надано 3 індивідуальні правові консультації з 

питань, щодо отримання матеріальної допомоги на оздоровлення 

учаснику АТО, порядку вступу у спадщину, оформлення пенсії за 

віком та про порядок виділення земельних ділянок учасникам АТО. 

19 травня 2017 року головний спеціаліст «Новоодеське 

БПД» здійснила виїзний прийом до Себинської сільської ради 

Новоодеського району. Під час прийому громадян було надано 4 

https://www.facebook.com/groups/nikohospital/?fref=mentions
https://www.facebook.com/groups/nikohospital/?fref=mentions
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юридичні консультації з питань: поновлення строку вступу в спадщину, стягнення аліментів, 

роз’яснення Закону України «Про звернення громадяна», та щодо самозахвату земельної ділянки. 

23.05.2017 року інтегратор Центру та головний спеціаліст відділу Ольшанське БПД провели 

виїзний прийом до села Червоне Поле Михайлівської ОТГ. Під час проведення виїзного прийому 

було надано 2 індивідуальні правові консультації з питань щодо порядку розірвання договору 

оренди земельної ділянки та порядок реєстрації права власності земельної ділянки. 

25 травня 2017 року головний спеціліст відділу «Березанське БПД» провів виїзний прийом до 

Краснопільської сільської ради Березанського району, під час якого надано консультації 3 особам з 

питань: укладення договору оренди земельної ділянки (паю); прийняття спадщини за законом та 

порядок оскарження заповіту; оформлення та отримання пільгової пенсії. Громадянам було надано 

правові консультації з даних питань та роз’яснено порядок отримання вторинної правової 

допомоги. 

02.06.2017 року проведено виїзний прийом до Миколаївського 

слідчого ізолятора. 

06.06.2017 р. директор Центру Олег Матвиенко та спеціаліст 

центру взяли участь у роботі дистанційного пункту консультування 

військовослужбовців АвтовокзалМиколаївськийПост, під час якого 

було надано 3 індивідуальні консультації з питань: отримання 

земельної ділянки учасником АТО, дія та припинення контракту в 

особливий період, та які послуги учасники АТО можуть отримати в 

бюро і центрах безоплатної вторинної правової допомоги. 

07 червня 2017 року в Березанському районному відділі 

ДРАЦС у Миколаївській області відбувся черговий спільний прийом 

громадян за участю начальника відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» та начальника Березанського районного відділу ДРАЦС, 

під час якого було надано консультацію з питання внесення змін в 

актовий запис про народження. 

07.06.2017 року в приміщенні Очаківського міськрайонного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану відбувся спільний прийом за участю 

начальника Очаківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану та 

начальника відділу «Очаківське БПД», під час якого  було надано 2 юридичних консультацій з 

правових питань: порядок видачі свідоцтва про смерть особи, яка померла на тимчасово окупованій 

території України та порядок розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС. 

13.06.2017 року проведено спільний прийом громадян начальником відділу Новоодеське БПД 

та головним спеціалістом командування Новоодеського районного військового комісаріату 

Думановським Олександром. Під час прийому розглянуто питання щодо проблеми звільнення у 

запас учасника АТО. 

13.06.2017 року в громадській приймальні народного депутата України Вадатурського О., 

начальник відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрій Скляров провів черговий спільний 

прийом громадян разом із помічником народного депутата 

України Аніщенком О.В, під час якого надано 1 індивідуальна 

консультація з питання пов'язаного з дією договірних 

зобов'язань. 

14 червня 2017 рокув Новоодеському районному відділі 

ДРАЦС у Миколаївській області відбувся черговий спільний 

прийом громадян за участю начальника відділу «Новоодеське 

бюро правової допомоги» та начальника Новоодеського 

районного відділу ДРАЦС у Миколаївській області Оларь 

Юлії. На прийом звернулися особа з питанням отримання 

дублікату свідоцтва про шлюб. 

15.06.2017 року проведено виїзний прийом до АвтовокзалМиколаївськийПост. 

21.06.2017 року проведено спільний прийом громадян із працівниками Очаківського 

міськрайонного відділу ДРАЦС у Миколаївській області у приміщенні Очаківського 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/oltomom?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=847336898755470
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міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час проведення прийому надано 2 індивідуальні 

консультаціїщодо повторної видачі свідоцтва про народження, щодо поновлення актового запису 

про народження. 

 

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 

 - Для учасників АТО 

- Для всіх категорій громадян 

- Для ув'язнених 

- Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01.07.2017 р. 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.  

Протягом ІІ кварталу 2017 р.  було надано 9 скайп – консультацій та роз’яснень.  

Також проводяться он-лайн консультування громадян засобами зв’язку Viber, за звітній 

період надано 7 консультацій. 

Відділами Бюро правової допомоги надано 7 роз’яснень з правових питань під час 

проведення дистанційних пунків доступу та он-лайн-консультацій. 

                 З метою продовження інформування населення про функціонування системи безоплатної 

вторинної правової допомоги, впродовж звітного періоду, Першим миколаївським місцевим центром 

продовжується  активна робота щодо вуличного інформування громадян, а саме: 

03.04.2017 року проводилась інформаційна кампанія для пасажирів маршрутки м. Нова 

Одеса – с. Ясна Поляна, щодо діяльності Новоодеського бюро правової допомоги, під час якої 

спеціалістом Бюро розповсюджувались буклети на тему: «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник» та «Порядок отримання безоплатної правової допомоги», а також контактна 

інформація Бюро. 

05 та 10 квітня 2017 року працівники відділу «Новоодеське БПД» провели вуличне 

інформування громадян. Даний захід проводився з метою підвищення рівня правової культури, 

формування в громадян правосвідомості та поширення інформації про можливість отримання БПД.  

11 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» провела вуличне 

інформування громадян села Матросівка Очаківського району, 13 квітня 2017 року заступник 

відділу «Очаківське БПД» провела вуличне інформування громадян села Солончаки Очаківського 

району. 

25 квітня 2017 року головним спеціалістом відділу «Новоодеського БПД проведено 

інформування мешканців Новоодеського району.  

03.05.2017 року працівниками Центру проведено інформаційну компанію в 

Миколаївському військовому госпіталі.  

16.05.2017 року проведено інформаційну компанію в Кир'яківській сільській раді та селі 

Петрово-Солониха Миколаївського району. 

19.05.2017 року для мешканців Михайлівської сільської ради, с. Новогригорівки, с. 

Кринички, с. Новоселівка проводилась інформаційна компанія щодо порядку отримання БПД. 

23.05.2017 року проводилась інформаційна компанія для мешканців села Червоне Поле 

Михайлівської ОТГ та сільської школи.   

24 травня 2017 року проведено чергове "вуличне" інформування громадян в смт. Березанка, під час 

якого громадян ознайомили із місією та завданнями бюро правової допомоги, порядком отримання 

БПД. 

28.05.2017 року з нагоди святкування дня захисту дітей проведено вуличне інформування 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=830284277127399
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=834384696717357
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=834384696717357


21 
 

громадян в м. Миколаєві.  

01 червня 2017 року начальник відділу "Березанське БПД" проводила 

правороз'яснювальну компанію серед дітей, батьків та гостей Березанщини, а також 

розповсюджувала друковану інформацію з переліком правових послуг, які надає Бюро із 

зазначенням його адреси та контактів. 

01.06.2017 року з нагоди святкування Міжнародного Дня захисту дітей, для відвідувачів 

Дитячого Містечка «Казка» працівники Центру надавали безоплатні правові консультації та 

проводили правороз'яснювальну компанію серед дітей, батьків та гостей м. Миколаєва. 

01.06.2017 року та 06.06.2017 року проведено вуличне 

інформування для мешканців міста Очакова на центральній 

площі міста Очакова. 

09.06.2017 року проводилась інформаційна кампанія для 

мешканців міста Нова Одеса. 

15.06.2017 року головним спеціалістом Очаківського 

бюро правової допомоги Лілією Таворською проведено акцію 

«вуличного інформування» в м. Очакові, щодо роз’яснення 

населенню про роботу системи безоплатної правової допомоги. 

15 червня 2017 року, у День захисту літніх людей, 

відділ "Березанське БПД" здійснив флеш-моб з інформування людей похилого віку про роботу 

системи БПД. 

16.06.2017 року проведено інформаційну кампанію на території зони відпочинку с. 

Коблево та с. Рибаківка Березанського району. 

Протягом червня 2017 року студенти ІІ та ІІІ курсу Навчально-наукового Гуманітарного 

інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, які проходять 

практику на базі Центру, разом із фахівцями Центру  проводили вуличне інформування громадян на 

центральній вулиці міста.  
28 червня 2017 року з нагоди святкування 

Дня Конституції, працівники Центру прийняли участь 

у культурно-освітній акції "З Днем Конституції, 

Соборна Україна!". Під час проведення акції 

мешканцям та гостям міста надавались безоплатні 

правові консультації та проводилась 

правороз'яснювальна компанія, щодо системи БПД та 

порядку отримання безоплатної правової допомоги. 

 

- 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. 

- 04.04.2017 року до Новоодеського бюро правової допомоги звернувся громадянин Радутний 

О.В., мешканець міста Нова Одеса, з проханням допомоги його квартирантці - гр. Будак Т.І. в 

питанні поселення в будинок пристарілих у Новій Одесі. Працівники Новоодеського бюро 

правової допомоги здійснили виїздний прийом 06.04.2017 року та прийняли заяву на вторинну 

правову допомогу у громадянки, зважаючи на її похилий вік та безпорадний стан. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=838830849606075
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=848760391946454
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=858202297668930
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- 21.06.2017 р. начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик та заступник начальника 

відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами Наталя Іванюк здійснили виїзний 

прийом до клієнтки Центру Алли 

Михайлівни Б. Алла Михайлівна є особою 

похилого віку, пенсіонеркою, та не зважаючи 

на відсутність групи інвалідності майже 

позбавлена можливості рухатись, а тому для 

неї становило майже не можливим 

випробуванням з’явитись до Центру 

особисто. Проблема, з якою звернулась 

клієнтка, полягає у наданні їй допомоги з розлученням. Через відсутність згоди чоловіка Алла 

Михайлівна повинна за розірванням шлюбу звернутись до суду. Працівниками Центру були 

надані правові роз’яснення стосовно діючого законодавства, яке регулює сімейні відносини, 

підстави та порядок звернення до суду, а також особливості майнових правовідносин між 

подружжям та у разі розлучення між колишніми чоловіком та дружиною. Й надалі Аллі 

Михайлівні надаватиметься допомога в складанні позову про розірвання шлюбу та 

представництво її інтересів у суді. 

- 22.06.2017 року здійснено адресну правову допомогу учаснику АТО, якій перебуває на війсковій 

службі у 72-й окремій механізованій бригаді. Військовослужбовцю надано квафіковану 

консультацію з приводу розірвання контракту під час особового періоду. 

 Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами постійно проводиться також 

моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

Всі звернення від клієнтів Центру, які надходять стосовно заміни адвоката та якості 

надання адвокатами виконання доручень уважно розглядаються та по результатах приймаються 

відповідні рішення.  

Задля забезпечення якісної і доступної правової допомоги відбувається узагальнення та 

поширення прикладів успішного захисту. Щомісяця Центр надає інформацію, щодо успішних 

справ за попередній місяць. З початку 2017 року позитивні справи надходять як від адвокатів так 

і від співробітників Центру, що свідчить про набуття позитивного досвіду, що в подальшому 

сприятиме ефективному наданню правової допомоги особам, які її потребують та які 

звертаються до нас за допомогою. 

Протягом ІІ кварталу 2017 р. відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

прийнято на опрацювання  104 актів від адвокатів за дорученнями, виданими Першим Центром, 

50 актів опрацьовано (оплачено).  

Кожного робочого дня від адвокатів приймаються акти виконаних робіт. За необхідністю 

регулярно проходять обговорення проблемних питань, пов’язаних з проведенням розрахунків по 

новому калькулятору. Найчастіше адвокатів хвилює питання в яких саме випадках 

застосовуються розрахунки ЦАС, ПД та ПРК. 

Також не змінним залишається те, що впродовж робочих годин від клієнтів Центру 

приймаються заяви, скарги, пропозиції, щодо надання їм адвокатами правової допомоги. Часто 

надходять подяки від клієнтів, які задоволені роботою адвокатів або працівників Центру. 

Кабінети для конфіденційних побачень клієнта з адвокатом постійно покращуються, що 

створює позитивні умови для налагодженої праці. Прикладом є наявність юридичної літератури 

та періодичних видавництв, що можуть слугувати «помічником» юристам Центру та адвокатам 

при вирішенні суперечливих питань та при постійній зміні законодавчих нормативно-правових 

актів. 

У 3-му кварталі Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги планує проводити більше зустрічей з адвокатами під час «круглих столів» та 

провести обговорення наслідків змін у розрахунках при наданні правової допомоги та провести 
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об’єктивний аналіз, чи погіршилось становище адвокатів при прийнятті змін або навпаки 

покращилось. 

Протягом ІІ кварталу 2017 р. прийнято 83 рішення, 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 30 рішень, з них підготовлено процесуальних документів – 48, та за 19 – здійснено 

представництво інтересів осіб. 

В результаті роботи було складені позовні заяви та інші процесуальні документи, 

представлено інтереси позивачів в судах. Протягом ІІ кварталу всього отримано 19 рішень, 

17 рішень позитивні: 

1. Про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів (справа № 482/548/17-ц). 

2. Про встановлення факту смерті  на тимчасово окупованій території (справа № 

482/603/17). 

3. Про зміну розміру аліментів (справа № 482/555/17). 

4. Про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів (справа № 482/278/17). 

5. Про розірвання шлюбу (справа № 490/2392/17). 

6. Про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини що продовжує навчання 

(справа№489/1669/17) 

7. Апеляція про стягнення заборгованості по зар платі (справа № 487/678/17) 

8. Про видачу судового наказу,стягнення нарахованої але не виплаченої зар. плати 

(справа№490/2958/17) 

9. Стягнення аліментів (справа№489/789/17) 

10. Стягнення недоплаченої щорічної грошової допомоги (справа №490/206/17) 

11. Про усунення перешкод у спілкуванні з дітьми (справа № 490/12356/16) 

12. Про відбирання малолітніх дітей без позбавлення батьківських прав 

(справа№490/11983/16). 

13. Про розірвання шлюбу (справа №490/10898/16). 

14. Про стягнення аліментів (справа №488/129/17). 

15. Про зобов’язання скасувати заборгованість та здійснити перерахунок (справа № 

490/10410/16). 

16. Про перерахунок та звільнення від заборгованості за аліментами (справа№489/5350/16). 

17. Розірвання шлюбу справа № 487/1187/17. 

18. Позбавлення батьківських прав справа № 686/1497/17. 

19. Стягнення аліментів з сина на утримання батька справа №469/310/17. 

 

Також триває розгляд в судах більше 20 справ. 
 

 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

З метою розвитку людських ресурсів, підвищення кваліфікації, працівники центру постійно 

приймають участь у різноманітних семінарах та тренінгах. 

27 червня працівники Центру та Бюро прийняли участь у тренінгу "Посилення 

спроможності з питань захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні", 

організований ГО Десяте Квітня, спільно із управлянням "Одеська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна платформа" Координаційного центру з надання правової допомоги, за підтримки 

Агенства ООН у справах біженців у рамках проекту "Надання безкоштовної правової допомоги та 

інших видів захисту прав внутрішньо переміщених осіб". 

10 травня працівники Центру взяли участь у тренінгу ВБО "Инициатива ради жизни", з 

питання реалізації проекту «Миколаївська Школа медіації». Проект «Миколаївська Школа 

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%91%D0%9E-%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-1437343449924385/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mediatia2017/?fref=mentions
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Медіації», що реалізується ВБО «Ініціатива Заради Життя» при підтримці Міністерства 

Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччина у партнерстві з Луганським гуманітарним 

центром та Центральна бібліотека ім.М.Л. Кропивницького м.Миколаїв має на меті створити 

підґрунтя для вдосконалення системи захисту прав неповнолітніх, в тому числі правопорушників, 

сприяти їх соціальній адаптації, вирішенню конфлікту через медіацію. Послуги з медіації будуть 

надаватися фахівцями, які пройшли навчання в межах вказаного проекту.  

26 травня  працівники Центру Вікторія Царьова та Вікторія Пазурчик проходили навчання 

в Миколаївській школі медіації. 

З метою перевірки, здійснення  контролю за діяльністю бюро правової допомоги, а також 

надання методичної допомоги та виїзних прийомів, участі у мобільних (дистанційних) пунктах 

керівництвом та працівниками Центру здійснено 16 виїздів у відділи БПД. 

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

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

спеціалістів центру. 

У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку довідково-інформаційної  

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» в даний час ведеться робота щодо 

доопрацювання наступних тем для подальшого розміщення на платформі: 

 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) або для забудови (суперфіцій);  

 Договір купівлі-продажу нерухомого майна;  

 Договір прокату: поняття, характеристика та особливості правового регулювання;  

 Договір комерційної концесії;  

 Оподаткування доходів, отриманих за кордоном 

 

 

[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 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. 

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.  

 

У рамках святкування Дня захисту дітей розроблено та раздруковано інформаційні 

буклетина тему: "Права дітей". 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
https://www.facebook.com/viktoria.pazurchik?fref=mentions
https://www.facebook.com/mediatia2017/?fref=mentions
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Центром також розроблено методичні рекомендації на тему «Деякі питання, консультації та 

поради з Сімейного права, розподілу власності подружжя, та аліментів», які корисні не тільки для 

юристів та адвокатів, але й для всіх громадян. 

З метою проведення інформаційної компанії серед учасників АТО про отримання ними 

соціальної карти, відділом Очаківське бюро правової допомоги розроблено буклет на тему: 

«Порядок отримання соціальної картки учасників АТО». 

Також відділом Березанське бюро правової допомоги розроблено та розповсюджуються 

серед мешканців Березанського району і новостворених ОТГ 3 інформаційні листівки, щодо 

місцезнаходження , контактною інформацією бюро і основні його цілі та функції.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з 01 квітня 2017 р. по 30 червня 2017 р.   Першим миколаївським 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 1252  звернень клієнтів,  надано 1128 правових 

консультації, 324 особи  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 
416 336 225 

2 Відділ «Березанське БПД» 278 276 17 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 214 193 40 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 127 123 7 

5 Відділ «Очаківське БПД» 217 200 35 

 Разом по МЦ 1252 1128 324 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 318 рішень про 

надання БВПД та надано 238  доручення адвокатам та 83 – наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 2 письмовим 

зверненням було прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

- іншого цивільного права –  160 (12,8%), 

- житлового права –                157 (12,6%),   

- соціального забезпечення - 143 (11,4%), 

- земельного -                          134 (10,7%),  

- сімейного права –                 124 (9,9%), 

- договірного -                         120 (9,5%),  

- спадкового –                         108 (8,6 %), 

- трудового -                              85 (6,7%),  

- адміністративного -               45 (3,6%),  

- з питань виконання судових рішень - 37 (2,9 %), 

- медичне -                                 7 ( 0,6%),  

- неправові питання –               1 (0,08%),  

- та з інших питань -             132 (10,6%). 
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано від 

наступних категорій громадян: 

- малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) - 224 (69,1%),  

- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 75 (23,1%),  

- осіб з інвалідністю -  9 (2,8%)  

- внутрішньо-переміщених осіб –  12 (3,8%), 

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах -  2 (0,6%) 

 

143 

108 

124 

7 

85 
45 134 

120 

157 

160 

37 132 
1 

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 
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224 

9 

12 

75 

2 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ 
МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 

особи, які перебувають під 
юрисдикцією України 

інваліди, які отримують пенсію у 
розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб 

внутрішньо переміщені особи 

ветерани війни 

діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах 

4 
253 

515 

395 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 

до 18 років 

18-35 років35-60 
років 

35-60 років 

понад 60 років 
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за ІІ квартал 

2017 року було: 

 

 здійснено 38 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 17 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 

111 осіб, в тому числі 23 особи звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень 

до дистанційного пункту доступу до БПД та 88 осіб - до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 10 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

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

допомоги; 

 прийнято для перевірки 104 актів від адвокатів, з них опрацьовано та оплачено 50  

 проведено 110 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 42 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 58 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 протягом ІІ кварталу на працівників Першого центру видано 83 наказів щодо надання БВПД 

громадянам,  а саме на складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів осіб (з них відділом представництва Першого центру безпосередньо - 

43) 

 

 

 

 

 

458 

709 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

чоловіки 

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

 

№ 

З/п 

Найменування 

МЦ та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮУ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщено 

у ЗМІ 

1. Головний офіс 

ММЦ з 

НБВПД 

10/11 13/16 4 23 19 18 

2. Очаківське 

бюро правової 

допомоги 

11/44 1/3 2 24 5 8 

3. Ольшанське 

Бюро правової 

допомоги 

3/6 1/1 1 8 14 1 

4. Березанське 

Бюро правової 

допомоги 

4/11 1/2 2 31 12 7 

5. Новоодеське 

Бюро правової 

допомоги 

10/16 1/1 1 24 8 8 

Всього: 38/88 17/23 10 110 58 42 

 

 

 

 

 

 

 

 


