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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 за рахунок вну4трішніх ресурсів системи. 

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

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

проводяться Урядом України 

- Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання 

ними БПД 

- 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. 

- Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи 

БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції 

представництва 

- Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

- Розвиток аналітичної системи 

- Матеріальне-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури 

 

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 за рахунок вну4трішніх ресурсів системи. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм первинної і вторинної правової допомоги, розуміючи 

проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян до правової допомоги, у ІІІ кварталі 2017 р. 

Першим миколаївським місцевим центром з НБВПД здійснено ряд заходів щодо посилення  

правової спроможності громад. 

Центром постійно ведеться моніторинг стану доступності правової допомоги в районах, 

які обслуговує Центр, беруться до уваги особливості інфраструктури та 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  

Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є інформування громадян 

про існування системи БПД, яке проводилося працівниками Центру шляхом проведення право 

просвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових 

питань, змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. На всіх заходіх, в яких брав 

участь Центр, розповсюджувалися відповідні друковані матеріали, роз’яснювалася процедура 

отримання як первиної, так і вторинної правової допомоги. 

Інформування проводилося як в місцях скучення людей, так і в порядку запрошення до 

Центру на свого роду «екскурсії», або ж за допомогою виїздів працівників Центру. 

Так, 01.07-02.07.2017 року фахівці 

Центру під час проведення в Миколаєві 

Майстерні міста у парку Перемоги, який було 

організовано MykolaivUrbanDays та Агенцією 

розвитку Миколаєва, провели 

правороз’яснювальні лекції щодо незаконної 

вирубки дерев та наслідки такої діяльності 

відповідно до норм діючого законодавства.  

06.07.2017 р. інтегратор Центру на базі 

Центральної бібліотеки для дітей м. 

Миколаєва, спільно з завідувачем сектору з 

питань забезпечення діяльності Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду 

з захисту прав людини Головного 

територіального управління юстиції у 

Миколаївській області провели правороз’яснювальну акцію «Як захистити свої порушені права». 

13.07.2017 року працівники Центру прийняли участь у Національній інформаційній 

компанії з протидії торгівлі людьми та відкритті інсталяції «Грані³» у Миколаєві. «ГРАНІ³» – 

тимчасова інсталяція, покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити 

громадськість до попередження й боротьби із сучасним рабством. Працівники Центру 

надавали безоплатні правові консультації мешканцям міста, учасникам заходу та проводили 

інформаційну компанію щодо системи БПД та роботи Центру. 

17 липня 2017 року Декларації про державний суверенітет України був присвячений 

круглий стіл на тему «Становлення незалежності України», проведений в Березанській центральній 

районній бібліотеці, в якому взяла участь начальник відділу «Березанське БПД». 

27 липня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД» провела правопросвітницький 

захід у відділі рекреації та екоосвіти Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», з метою 

інформування колективу про роботу і діяльність Бюро в системі безоплатної правової допомоги. 

Разом з начальником відділу рекреації та екоосвітиКолібабчук М.А. обговорено шляхи подальшої 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=880417992114027
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взаємодії між структурами і, як наслідок взаєморозуміння, підписано Меморандум про співпрацю. 

У зв’язку з злободенними питаннями щодо сімей які перебувають у складних життєвих 

обставинах, допомога учасникам АТО та членам їх сімей, допомога переселенцям та для 

акумулювання зусиль в даному напрямку та поліпшення надання допомоги громадянам, 28 липня 

2017 року працівники Центру прийняли участь у церемонії відкриття консультаційного центру з 

питань організації надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській обласній державній 

адміністрації. 

31.07.2017 року працівники Центру прийняли участь засіданні «круголого столу» за темою 

«Торгівля людьми як соціальна проблема суспільства», яий проходив на базі Миколаївської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. Захід приурочений до Всесвітнього дня 

протидії торгівлі людьми та проходить у рамках роботи обласного гендерного центру. Участь у 

заході прийняли представники департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації, головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, 

Першого та Другого миколаївських місцевих центрів з надання БВПД, благодійного фонду 

«Любисток», МБФСРД «Відродження України», міжнародної організації по боротьбі з торгівлею 

людьми. 

07 серпня 2017 р. заступник директора Центру Ольга Василенко прийняла участь у робочій 

нараді з питань дискримiнацiї щодо жiнок, яку було організовано департаментом праці та 

соціального захисту населення облдержадміністрації. Присутніми представниками - департаменту 

соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головне територіальне управління юстиції у 

Миколаївській області, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

Миколаївського обласного центру зайнятості, департаменту освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, фонду громадської 

організації «Жіноча перспектива» розглядалися шляхи вирішення проблеми дискримінації щодо 

жінок в Миколаївській області.  

09 серпня 2017 року головний спеціаліст 

відділу Новоодеське бюро правової допомоги у 

Михайлівської амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини Новоодеського району розповіла 

про систему БПД, завдання та цілі, роз’яснила про 

види правових послуг, які надає Бюро, поняття 

первинної та вторинної правової допомоги, а також 

категорії громадян, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу.  

09.08.2017 року начальник відділу 

«Очаківське БПД» розпочала цикл лекцій "Ти і 

закон: від теорії до практики", які будуть проходити 

в приміщенні міської бібліотеки. На даних заняттях 

громадяни зможуть отримати теоретичні знання, а також практичні навички із захисту свої прав та 

законних інтересів. 

11.08.2017 р. фахівці Центру провели робочу зустріч із працівниками 

управління соціального захисту населення Корабельного району м. Миколаєва та Вітовського 

району Миколаївської області.  За підсумками зустрічі було вирішено продовжувати роботу щодо 

проведення спільних заходів, зокрема –проведення навчальних семінарів для пенсіонерів при 

органах соціального захисту «Університет третього віку», виїзних прийомів громадян та ін. Також 

працівникам управління було запропоновано провести анкетування серед відвідувачів та клієнтів 

управління соціального захисту, по результатах якого підготувати черговий Кейс правових 

консультацій, роз’яснень та порад на хвилюючи злободенні питання. 

16 серпня проведено робочу зустріч із працівниками управління соціальних виплат та 

компенсацій Миколаївського району, під час якої працівникам установи було роз’яснено що таке 

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

правову допомогу, порядок її отримання. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC?source=feed_text&story_id=880417992114027
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA?source=feed_text&story_id=888844627938030
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=888844627938030
https://www.facebook.com/gmyrevka.mk/?fref=mentions
https://www.facebook.com/gmyrevka.mk/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1619859458264763/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1619859458264763/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=887826711373155
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=890148771140949
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=890148771140949
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=890148771140949
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=890245101131316
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82?source=feed_text&story_id=896967240459102
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17 серпня 2017 року з нагоди Дня незалежності України на базі Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьовавідбувлась респект - зустріч «Твої ровесники, 

державо». На даній зустрічі начальник відділу «Очаківське БПД» та  молоді активісти обговорили 

шляхи досягнення свого успіху та обмінялися своїми баченнями щодо майбутнього нашої держави. 

18 серпня інтегратор Центру прийняла участь у установчій серпневій інструктивно-

методичній нараді для заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Миколаєва.  

22 серпня, напередодні святкування Дня незалежності України, начальник відділу 

«Березанське БПД» прийняла участь в народознавчому заході «Мальовнича Україна», що 

проводився в Березанській центральній районній бібліотеці для найменших школярів, учнів 1-4 

класів.  

19 серпня працівники Центру прийняли участь у виставці юридичної літератури, яка 

проходить під гаслом "В світі права і закону" на базі бібліотеки-філіал №6 ЦБС для дорослих м. 

Миколаєва в період з 19.-28.08.2017 року. 

23 серпня до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, в Очаківській міській 

бібліотеці відділ «Очаківське БПД» прийняли участь у книжковій виставці, на якій презентовано 

юридичну літературу та інформаційні матеріали БПД. 

1 вересня працівники Новоодеського бюро правової допомоги відвідали Новоодеську 

гуманітарну гімназію за запрошенням директора , для вручення грамот та заохочувальних призів за 

участь у конкурсі малюнків «Права очима дітей!».  Конкурс проводився в травні 2017 року, 

приуроченого до Дня захисту дітей у Новоодеському, Березанському, Очаківському, 

Миколаївському районах, відповідно до наказу директора Перший миколаївський місцевий центр з 

надання БВПД від 03.05.2017 року № 5.  

            01 вересня 2017 року працівники 

Центру прийняли участь у святі першого 

дзвоника для тих, хто за вироком суду 

опинився в місцях позбавлення волі та тих, 

хто чекає вироку суду в Миколаївському 

слідчому ізоляторі. Заступник директора 

Ольга Василенко привітала усіх із першим 

дзвоником та наголосила, що 

працівниками Центру започатковується 

новий проект "Школа права", під час якого 

усі неповнолітні зможуть на протязі 

навчального року прослухати курс лекцій з 

кримінального та кримінально-

процесуального права.  

 

06.09.2017 року начальник відділу Новоодеське БПД 

здійснив виїзд до Новошмидтівської сільської ради у складі 

працівників служби у справах дітей Новоодеської 

райдержадміністрації, районного центру соціальних служб 

сім'ї, дітей та молоді, інспектора з ювенальної превенції 

Новоодеського відділення поліції ГУНП в Миколаївській 

області. В ході виїзду було проведено інформативну лекцію 

посадовими особами про аспекти відносин батьків та дітей, а 

саме теми - відповідальності неповнолітніх, батьків, підстави 

позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів, 

розлучення. Також проінформовано батьків про діяльність у 

Миколаївській області штабу з питань антирейдерського 

захоплення землі, мобільної групи з цього питання. Роз'яснено 

батькам порядок та підстави отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
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08.09.2017 р відбувся святковий захід з нагоди 228- річниці заснування Миколаєва. 

Багатодітні сім’ї району зі святом привітали заступник Миколаївська міська рада Степанець Ю.Б., 

голова адміністрації Заводського району Дмитрук В.М. Департаментом праці та соціального 

захисту населення Миколаївської міської ради були підготовлені і вручені пам'ятні подарунки 

багатодітним сім'ям району, а всіх дітей, які були присутні на святі, після закінчення святкового 

концерту, чекало солодке частування - морозиво. Під час святкування працівники Перший 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД провели інформаційну компанію, під час якої 

надавалися індивідуальні консультації з різноманітних правових питань, а також було 

розповсюджено інформаційні буклети з різних правових питань та контактами Центру. 

15.08.2017 року начальник відділу 

«Очаківське БПД»  на першій лекції при 

Очаківській бібліотеці: "Ти і закон: від теорії 

до практики" «Права споживачів. Як себе 

захистити?», громадяни отримали теоретичні 

знання про законодавство захисту прав 

споживачів, а також практичні навички щодо 

захисту своїх прав у деяких ситуацій з якими 

споживачі зустрічаються кожного дня, та 

22.08.2017 року начальник відділу 

«Очаківське БПД» провелу другу лекцію «Як 

не довести ситуацію до суду», де громадяни 

отримали теоретичні знання про актуальне 

законодавство у даній сфері, дізнались що 

таке медіація та її етапи проведення, 

розглянули порядок розгляду справ третейським судом, а також набули практичних навичок щодо 

порядку написання звернень, клопотань, скарг та пропозицій. 

21 вересня проведено на Березанщині  акція «Ми за мир у нашій країні», мета якої сприяти 

миру і взаєморозумінню в українському суспільству, і , зокрема, в Березанській громаді. Акція 

проводилась школярами 10 класу Березанської ЗОШ I-III ступенів за участю працівників та клієнтів 

відділу «Березанське бюро правової допомоги». 

21.09.2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» відвідала Очаківську 

загальноосвітню санаторну школу-інтернат І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. Під час 

візиту було домовлено про проведення блоку щомісячних лекцій для учнів 9-11 класів, у межах 

проекту «ЯМАЮ ПРАВО» з таких тем: Твої права – твій захист! (Права та обов’язки дітей 

шкільного віку); Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх; Право на освіту в 

Україні; Правове регулювання праці неповнолітніх. 

В рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО» 28.09.2017 року головний спеціаліст 

відділу «Очаківське БПД»  провела заняття на тему «Твої права – твій захист! (Права та обов’язки 

учнів )» для учнів 9-11 класів Очаківської загальноосвітньої санаторної школи - інтернату І-ІІІ 

ступенів Миколаївської обласної ради. Під час тематичного заняття також було розглянуто права 

дітей в цивільному та сімейному законодавстві (які права дитини передбачені цивільним 

законодавством, законодавством в сімейній сфері та в сфері праці) та куди можна звернутися, якщо 

права дитини порушені. 

28 вересня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД»  спільно з начальником 

Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області та завідувачем 

сектору опіки і піклування Служби у справах дітей Березанської райдержадміністрації в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» взяли участь в семінарі 

на тему: «Порядок усиновлення та ризики пов'язані з ним». 

Спеціалісти Центру та бюро, згідно підписаних Меморандумів про співпрацю та 

затвердженого графіку проведення «Школи правових знань» постійно приймають участь у роботі  

Університетів третього віку при Територіальних центрах соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) всіх районів юрисдикції центру та Центральному та Заводському 

районах м. Миколаєва, а також у інформаційних семінарах районних центрів зайнятості, з 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&story_id=897153490440477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=897153490440477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text&story_id=897153490440477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=919367461552413
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=924386857717140
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=924386857717140
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text&story_id=924386857717140
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82?source=feed_text&story_id=924386857717140
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&story_id=924402094382283
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=924402094382283
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=924402094382283
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=924402094382283
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80?source=feed_text&story_id=924402094382283
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=924402094382283


7 
 

якими також підписано договори про співпрацю. 

04.07.2017 р. головним спеціалістом Березанського БПД,відповідно до підписаного 

меморандуму про співпрацю та згідно затвердженого графіку, було проведено правове навчання 

для працівників територіального центру соціального обслуговування (надання послуг) 

Березанського району на тему: «Спадкування за законом і за заповітом» та «Як захистити свої гроші 

від шахраїв», 06 вересня головний спеціаліст Березанського БПД для студентів Університету 

третього віку розповів присутнім про систему БПД, 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. 

23 серпня до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України в Новоодеській 

центральній районній бібліотеці працівники бюро провели інформаційну годину із студентами 

Університету III віку, на якому начальник відділу «Новоодеське БПД» розповів усім присутнім про 

сервіси міністерства юстиції, систему БПД , завдання та цілі, роз’яснив види правових послуг, які 

надає Бюро.  

06 вересня 2017 року начальник 

відділу «Очаківське БПД» провела лекцію для 

студентів Університету третього віку при 

територіальному центрі з надання соціальних 

послуг (соціальної допомоги) м. Очаків на 

теми: «Порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги» та «Огляд основного 

закону про захист прав споживачів. Основні 

проблеми з якими стикаються споживачі 

товарів, робіт і послуг. Досвід європейських 

країн». Було висвітлено питання захисту прав 

споживачів товарів, робіт і послуг, особливості 

звернення до суду, тощо. Головним аспектом 

зустрічі стало затвердження з керівництвом 

плану щомісячних лекцій для студентів Університету третього віку при територіальному центрі з 

надання соціальних послуг (соціальної допомоги) м. Очаків. 

13 вересня 2017 року при Університеті третього віку в смт. Березанка Миколаївської області у 

Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Березанського 

району лекцію на тему «Захист прав споживач'ів» для слухачів Університету провела начальник 

відділу «Березанське БПД» Людмила Бенедюк, яка ознайомила присутніх із основними поняттями 

закону України «Про захист прав споживачів» та роз’яснила, за яких умов можна повернути або 

обміняти товар неналежної якості. 

19 вересня 2017 року проведено лекцію для 

Університету третього віку Заводського району на тему 

«Порядок надання безоплатної вторинної правової 

допомоги». 

27 вересня 2017 року начальник відділу 

«Березанське БПД»  провела лекцію для слухачів 

Університету третього віку на тему: «Як уникнути 

від шахрайства».  

В ході семінарів у Центрах зайнятості 

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.  

Так, 12, 18 та 21 липня, 04,11, та 18 серпня, 01, 08, 

15 та 29 вересня фахівці  центру провели семінари у 

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=862898150532678
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=923207711168388
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
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Центральному районному центрі зайнятості м. Миколаєва,  11 та 25 липня, 08, 22 та 29 серпня,  05, 

12 вересня, 19 та 26 вересня в  Заводському районному центрі зайнятості,  16.08.2017 року - у 

семінарі для безробітних Корабельного РЦЗ. 

19 серпня семінар у Заводському ЦЗ  проходив в рамках проведення Дня учасника АТО та 

орієнтації на службу за контрактом для демобілізованих учасників антитерористичної операції. 

11.08.2017 року, з нагоди відзначення Міжнародного дня молоді, в Заводському ЦЗ для молоді був 

проведений консультаційний семінар «Особливості зайнятості молоді». 

 03 серпня 2017 року начальник відділу «Новоодеське БПД» прийняв участь в 

інформаційному семінарі для безробітних 

громадян в Новоодеському районному 

центрі зайнятості, 18.08.2017 року фахівці 

Новоодеського БПД провіли круглий стіл 

для безробітних на тему, присвячену Дню 

Незалежності України - "Національна 

стратегія розвитку прав людини".  

03 серпня 2017 року фахівці Центру, 

в рамках проведення всеукраїнської 

інформаційної кампанії з нагоди відзначення 

Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 

людьми провели профінформацій семінар у 

Вітовському РЦЗ за участі представників 

Національної поліції у Вітовському районі. 

10.08.2017 року директор Центру 

Олег Матвієнко та заступник директора 

Ольга Василенко провели робочі зустрічі з директорами Заводського районного центру зайнятості, 

11.08.2017 року - Корабельного районного центру зайнятості та 22.08.2017 - з директором 

Центрального районного центру зайнятості м. Миколаєва,  під час якої були обговорені перспективи 

подальшої співпраці тощо.  

16 та 30 серпня, 06, 13 та 27 вересня 2017 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське 

БПД" прийняла участь у семінарах за участю безробітних Миколаївського РЦЗ. 

26 вересня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД»  прийняла участь у семінарі для 

безробітних громадян у Березанському районному центрі зайнятості за темою «Легальна 

зайнятість».  

 

- Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними 

БПД 

07.08.2017 року директором Центру Олегом Матвієнко було проведено робочу зустріч з 

директором Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Янковською С.В.. Під час проведення зустрічі обговорювались питання щодо взаємодії між 

Центром та Службою, щодо надання БПД та юридичного супроводу даної категорії громадян. 

08.08.2017 року директор Олег Матвієнко, разом із працівниками Центру  провели робочу 

зустріч з заступником директора Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської обласної ради Єльчієвою Оксаною Русланівною. Під час зустрічі обговорювались 

питання щодо проведення спільних виїзних прийомів громадян у віддалені райони Миколаївської 

області, проведення спільних правопросвітницьких заходів тощо. 

Також 08.08.2017 року працівники Центру провели робочу зустріч з директором 

Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, під час якої 

обговорювались питання щодо ситематичного обміну інформаційними буклетами Центру та 

Служби, надання  БПБ та забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги осіб та 

сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та не можуть подолати їх самостійно, осіб, 

які стали жертвами від торгівлі людьми, учасників АТО та внутрішньо переміщенних осіб. 

11 серпня 2017 року начальник відділу «Очаківське БПД» провела робочу зустріч із 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1635639560044549/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80?source=feed_text&story_id=922657254556767
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80?source=feed_text&story_id=888844627938030
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=888844627938030
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B1?source=feed_text&story_id=890122681143558
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA?source=feed_text&story_id=890122681143558
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=890122681143558
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працівниками центру надання адміністративних послуг Очаківської районної державної 

адміністрації Миколаївської області. Також було обговорено основні проблематичні питання 

земельного законодавства та залишено відповідні матеріали: Кейс правових консультацій, 

роз’яснень та порад із земельного права, 

особливості орендних правовідносин 

тощо. 

13.07.2017 р. директор Центру 

прийняв участь у нараді щодо 

обговорення поточних робочих питань з 

директорами Регіонального та місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, яка відбулась у 

Головному територіальному управлінні 

юстиції у Миколаївській області.  

16.08.2017р. заступник 

директора Центру провела чергову 

робочу зустріч із працівниками 

управління соціальних виплат та компенсацій Заводського району, під час якої було обговорені 

перспективи подальшої співпраці, для відвідувачів управління проведено роз’яснення про послуги 

Центру,  та  залишено інформаційні буклети з різних правових питань. 

У серпні,  з метою розширення можливостей доступу незахищених верст населення до 

БПД,  відбулося ряд зустрічей із головними лікарями закладів охорони здоров’я, під час яких було 

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

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання, обговорені перспективи подальшої 

співпраці, можливі варіанти та форми надання правової допомоги населенню, в тому числі по 

медично-правовим питанням. 

Так, 18.08.2017 р. директор Центру та заступник директора зустрілися із головним лікарем 

комунального закладу Миколаївської міської ради Центром первинної медико-санітарної допомоги 

№1 Дубинець Т.І. , 28.08.2017 р. директор Олег Матвиенко провів чергові робочі зустрічі з 

головним лікарем Миколаївської міської лікарні № 1 Гушлевським Віктором Івановичем та в.о. 

головного лікаря Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 Самсоновою Людмилою 

Анатоліївною, 26.09.2017 р. -  з головним лікарем Миколаївської дитячої поліклініки № 4 та 

заступником головного лікаря Миколаївської дитячої лікарні № 2. 

05 вересня головним спеціалістом Березанського БПД відповідно до підписаного 

меморандуму про співпрацю було 

проведено правове навчання для 

працівників територіального центру 

соціального обслуговування на тему: 

«Житлові субсидії та їх повернення у разі 

незаконного призначення». 

15 вересня  інтегратор Центру у 

складі спостережної комісії при 

Миколаївській районній державній 

адміністрації здійснила виїзний прийом до 

Ольшанської виправної колонії №53, де 

розповіла засудженим про порядок 

отримання БПД та порядок звернення до 

Ольшанського відділу Бюро правової 

допомоги. 

22.09.2017 року директор 

ЦентруОлег Матвієнко з інтегратором Центру прийняли участь у презентації проекту "Посилення 

організаційної спроможності Центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх сімей у 

Миколаївській області", за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні; 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=892482950907531
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81?source=feed_text&story_id=892482950907531
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85?source=feed_text&story_id=897543810401445
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=915350841954075
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=915350841954075
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22.09.2017 року Олег Матвієнко та начальник відділу представництва прийняли участь у круглому 

столі за результатами реалізації проекту «Миколаївська Школа медіації», який реалізовано ВБО 

"Ініціатива заради життя". Метою заходу було інформування учасників про результати 

реалізації проекту та обговорення подальших шляхів у поширенні послуги медіації, налагодження 

співпраці державних організацій та закладів, організацій громадянського суспільства для 

забезпечення взаємодії у під час захисту прав мешканців Миколаївщини.  

29.09.2017 р. заступник директора Центру Ольга Василенко, провела робочу зустріч з 

начальником навчально-консультаційного пункту факультету заочного та дистанційного 

навчання Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Теплим 

А.М. Під час зустрічі обговорені можливі варіанти та форми співпраці щодо надання правової 

допомоги населенню.  

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги у сільській місцевості та 

інформування населення району і працівників установ, організацій про діяльність бюро правової 

допомоги, начальником відділу «Березанське БПД» 10 липня 2017 року було здійснено робочий 

візит до Ташинської сільської ради Березанського району та проведено робочу зустріч з сільським 

головою і жителями громади. Крім цього, з колективом та сільським головою було обговорено 

актуальні питання щодо створення об’єднаної територіальної громади, оренди та використання 

земельних ділянок, шахрайства з платіжними картками тощо. 

11.07.2017 р. головний спеціаліст відділу «Новоодеське БПД» проінформувала працівників 

Новоодеської міської ради щодо правил Безвізу.  

Протягом 11.07-12.07.2017 року проводились наради з новостворенними в Миколаївській 

області Веснянською, Ольшанською та Михайлівськими ОТГ.  

За підсумками нарад громадська організація "Фонд розвитку м. Миколаєва" допоможе у 

залученні грантів/інвестицій для формування та реалізації стратегії та згуртує активістів сіл 

громади навколо побудови власного добробуту у ОТГ. В свою чергу Центром надано рекомендації з 

питання налагодження роботи юриста органів місцевого самоврядування об’єднаних громад з 

мешканцями об'єднаної громади, з питання надання безоплатних правових консультацій, 

забезпечення доступу до БПД, шляхом спрямування до відділу "Ольшанське БПД" або 

безпосередньо до Центру. Заплановані додаткові виїзні прийоми з надання мешканцям сіл ОТГ 

кваліфікованих правових консультації. 

18.07.2017 року головний спеціаліст відділу Очаківське БПД провела робочу зустріч із 

завідувачем Очаківського районного сектору управління державної міграційної служби України в 

Миколаївській області – Черновою М.Д.  

19.07.2017 року начальник відділу «Очаківське БПД»  провела робочу зустріч із 

працівниками Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади.  Особливу увагу 

приділено питанню співпраці та взаємодії для забезпечення ефективного доступу жителів громади 

до безоплатної правової допомоги.  

28 липня 2017 року начальник відділу «Новоодеське БПД» здійснив виїзд до села Баловне 

Новоодеського району з метою поширення серед посадових осіб та громадян відомостей про Бюро 

правової допомоги та його діяльність, 25 липня 2017 року головний спеціаліст відділу 

«Новоодеське БПД» здійснила виїздний прийом до Бузької сільської ради Новоодеського району,  

посадовцям сільради було доведено про основні види юридичних послуг, які надає бюро правової 

допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги.  

07.08.2017 року інтегратор Центру провела робочу зустріч з заступником голови 

адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, під час якої обговорювались питання 

щодо надання первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування.  

08.08.2017 р., директор Центру Олег Матвієнко прийняв участь у підсумковій колегії 

органів та установ соціального захисту населення області у першому півріччі 2017 р. Департаменту 

соціального захисту населення Миколаївської ОДА. Олег Михайлович під час свого виступу 

розповів про розвиток системи безоплатної правової допомоги, зупинився на основних завданнях та 

функціях Центру та бюроправової допомоги, підкреслив підсумки роботи Центру за І півріччя 2017 

р. У виступі була піднята проблематика: Боротьба з приховування безробіття, Проблема торгівлі 

людьми з огляду на права людини, Протидії насильству у сім’ї, Захист прав неповнолітніх та дітей 

https://www.facebook.com/mediatia2017/?fref=mentions
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/%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/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=923173627838463
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text&story_id=923173627838463
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=923173627838463
https://www.facebook.com/lduvs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=883627805126379
https://www.facebook.com/sotszahist/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sotszahist/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=889020654587094
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=889020654587094
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=889020654587094
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позбавлених батьківського піклування. 

08.08.2017 року заступник директора провела 

робочу зустріч з заступником голови 

адміністрації Центрального району 

Миколаївської міської ради,  під час якої було 

обговорені питання щодо надання первинної 

правової допомоги органами місцевого 

самоврядування; проведення спільних заходів з 

адміністрацією на ІІІ та ІV квартали 2017 року, 

щодо інформування мешканців про БПД, які 

будуть спрямовані на покращення доступу 

жителів району до БПД. 

10.08.2017 року з метою забезпечення 

доступу військовослужбовців та учасників АТО, 

які звертаються до Волотерського посту 

Миколаївського залізничного вокзалу до безоплатної правової допомоги, працівники Центру 

оформили юридичний куточок. 

11 серпня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД» взяла участь в засіданні ХIV 

сесії Березанської районної ради сьомого скликання, на якій у тому числі розглядались питання про 

продовження терміну дії трудових відносин з директорами загальноосвітніх шкіл; про передачу 

комунальних закладів Рибаківської, Коблевської, Української, Новофедорівської шкіл зі спільної 

власності територіальних громад сіл Березанського району у комунальну власність Коблевської 

об’єднаної територіальної громади та ін. Також 11 серпня 2017 року, начальник відділу 

«Березанське БПД» з робочим візитом завітала до с. Новофедорівка Коблевської сільської ради 

Березанського району, де ознайомила колектив та старосту села Новофедорівка Березанського 

району з питанням щодо права жителів громади на безоплатну правову допомогу та порядок їх 

реалізації. У ході робочої зустрічі зі старостою села Новофедорівка було обговорено створення і 

забезпечення роботи мобільного консультаційного пункту. 

11 серпня 2017 року заступник директора 

Центру провела робочу зустріч із 

заступником голови Вітовської районної 

державної адміністрації Миколаївської 

області, на якої  обговорено перспективи 

співпраці, роз’яснено що таке первинна та 

вторинна правова допомога, категорії 

клієнтів, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, порядок її 

отримання. 

11 серпня 2017 року директор з 

працівниками провели робочу зустріч із 

голової адміністрації Заводського району 

Миколаївської міської ради Дмитруком В.М, 

під час якої обговорювалися питання щодо 

надання первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування, та інші. 

14.08.2017 року начальником відділу Новоодеського БПД у Гур'ївській сільській раді 

Новоодеського району, та з керівництвом Гур'ївської сільської бібліотеки проведено 

роз'яснювальну роботу та розміщено брошюри з питань укладення договору оренди, суборенди 

земельної ділянки, дострокового розірвання договору оренди, порядок безкоштовної приватизації. 

16 серпня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД» відвідала Коблівську сільську 

раду Березанського району з метою інформування громади про БПД, про організацію надання 

безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування, та також 

розповсюдження інформаційних матеріалів із земельних питань, орендних правовідносин, 

сімейного  права тощо.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=890214657801027
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA?source=feed_text&story_id=891183397704153
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=891183397704153
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD?source=feed_text&story_id=892365284252631
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4?source=feed_text&story_id=892365284252631
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4?source=feed_text&story_id=892365284252631
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4?source=feed_text&story_id=892365284252631
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82?source=feed_text&story_id=895312483957911
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=897513190404507
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?source=feed_text&story_id=897513190404507


12 
 

21.08.2017 року директор Центру провів чергову робочу зустріч із заступниками голови 

Корабельної адміністрації Миколаївської міської ради Луцькою А.В. та Красножоном В.Л. Були 

обговоренні питання щодо надання органами державної влади первинної правової допомоги, 

перспективи співпраці, шляхи вирішення питань, з якими мешканці громади найчастіше 

звертаються до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Роз’яснено що таке 

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

правову допомогу, порядок її отримання. 

29.08.2017 року заступник директора прийняла участь у в розширеній апаратній нараді з 

керівниками структурних підрозділів і відділів адміністрації Заводського району Миколаївської 

міської ради, на якій під час виступу розповіла про розвиток системи безоплатної правової 

допомоги, про структуру та точки доступу до БПД, категорії клієнтів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання. Зупинилася на основних завданнях 

та функціях Центру та бюро правової допомоги, підкреслила підсумки роботи Центру за 2 роки 

роботи Першого Центру. 

05.09.2017 р., директор Центру Олег Матвиенко прийняв участь у "круглому столі" з 

представниками владних структур міста Миколаєва та Миколаївської області, представниками 

обласної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, який організований 

представництвом Європейського Союзу в Україні у рамках програми публічної презентації проектів 

та можливостей співпраці з ЄС для Миколаєва та області. 

06.09.2017 року начальник відділу Новоодеське бюро БПД провів робочу зустріч з 

працівниками Новошмідтівської сільської ради, під час якої проведено правопросвітницьку роботу 

серед працівників сільської ради.  

07.09.2017 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» взяла участь у публічній 

презентації проектів та можливостей від ЄС для молоді, активістів та представників ГО в рамках 

інформаційної кампанії "Будуймо Європу в Україні" представництва Європейського Союзу в 

Україні.  

Здійснюючи супровід клієнта, начальник відділу «Березанське БПД» 7 вересня 2017 року 

прийняла участь у зборах учасників АТО, які виборюють право на отримання земельних ділянок 

для будівництва та експлуатації дачних будинків у межах території Коблевської сільської ради. 

Метою зборів було вирішення основного 

питання - розробка технічної документації 

із землеустрою та оплата послуг організації, 

яка буде виготовляти дану документацію на 

кожну ділянку окремо, відповідно до 

затвердженого плану земельних ділянок та 

списку учасників АТО. 

8 вересня 2017 року відбулося публічне 

звітування з нагоди відзначення річниці 

відкриття відділу «Очаківське БПД». На 

даному заході, який пройшов за участю: 

голови громадської організації «Очаківська 

міська організація Союз організацій 

інвалідів України», ГО "Очаків за 

справедливість", територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Очаківського району, інспектора Очаківського міськрайонного відділу з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Південного міжрегіонального управління лейтенанту 

внутрішньої служби, Очаківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану, заступник начальника Очаківського міськрайонного відділу ДВС Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області, приватного нотаріуса Очаківського районного 

нотаріального округу. 

Начальник Очаківського бюро подякувала за плідну співпрацю та допомогу у правовій 

роботі,  присутнім була оголошена подяка за вагомий внесок у розбудову правової держави, 
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допомогу в організації правопросвітницьких заходів, активну співпрацю та сприяння у надані 

безоплатної правової допомоги з нагоди відзначення відкриття відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги». 

25 вересня 2017 року начальник відділу «Березанське БПД»  взяла участь у правовому 

навчанні для державних службовців, де розповіла державним службовцям про новий 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», наголосивши, що основна 

мета проекту - підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову правову культуру в 

суспільстві, що забезпечить сталий розвиток України як сучасної демократичної держави.  

04.07.17 р. підписано меморандум про співпрацю між Центром та адвокатом Володимиром 

Лєсняковим, 13 та 14 липня 2017 р. підписано чергові меморандуми про співпрацю між Центром та 

адвокатами Квашею Сергієм Сергійовичем та Алейніковим Владиславом Анатолійовичем, які  

надаватимуть безоплатні правові консультації ProBono незахищеним верствам населення.  

 

13.07.17 року між Центром та центральною 

міською бібліотекою для дітей ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменко підписано меморандум про 

співпрацю.  

27 липня 2017 року між Центром та 

відділом рекреації та екоосвіти Регіонального 

ландшафтного парку «Тилігульський» 

підписано угоду про співпрацю. 

16.08.2017 року підписано угоду про 

співпрацю з Департаментом праці та 

соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради.  

30 серпня 2017 року підписано 

договір Березанським БПД з Дмитрівською 

сільською радою Березанського району.  

15.09.2017 року між Центром та державною установою "Ольшанська виправна колонія 

№53" підписано договір про співпрацю. Метою договору є організація спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості засуджених щодо права на 

безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, шляхом проведення правороз'яснювальної 

роботи, лекцій, бесід, зустрічей та інших заходів. 

25.09.2017 року підписано Меморандуми про співпрацю між Центром та Миколаївським 

районним сектором, 25.09.2017 року - Заводським районним сектором,  25.09.2017 року -

Центральним районним сектором Миколаївського міського відділу з питань пробації Південного 

міжрегіонального управлянні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції. 

- 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 Кейси з правових 

питань на тему «Сімейне право, розподіл 

власності подружжя та аліментів», «Іпотека, 

захист іпотечного майна», «Земельне право, 

особливості орендних правовідносин, Державний 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=922107767945049
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земельний кадастр України», «З питань оплати праці, права на надбавки та доплати» та «Як 

отримати земельну ділянку, яким чином оформити право власності». 

 

З метою проведення інформаційної компанії серед громадян про отримання ними 

безоплатної правової допомоги розроблено 5 видів листівок на тему: «Отримання безоплатної 

правової допомоги». 

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

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

08.07.2017 в Миколаївській районній газеті "Маяк" вийшла стаття начальника відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД на тему: "Порядок реєстрації місця 

проживання у дачному (садовому) будинку. 

https://drive.google.com/…/0B9r3b13VzFlQVDJuVm80R0tTMm8/view 

11.07.2017 на офіційному сайті Березанської районної державної адміністрації розміщено 

інформацію про Конкурс на навчання для громадських радників. 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38088 

12.07.2017 на офіційному сайті ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» розміщено статтю щодо 

проведення виїзної наради з керівництвом Веснянської ОТГ на тему: «Як Веснянська об’єднана 

громада отримає дієву демократичну модель розвитку та відповідні нормативно-правову та 

ресурсне забезпечення». 

http://frgn.mk.ua/?p=9156 

12.07.2017 на незалежному Інтернет видавництві «SAMOORG» розміщено статтю щодо 

проведення виїзної наради з керівництвом Веснянської ОТГ на тему: «Веснянська об’єднана 

громада отримає дієву демократичну модель розвитку». 

http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/12/yak-vesnyanska-ob-yednana-gromada-otrimaye-diyevu-

demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-zabezpechennya/ 

12.07.2017 на незалежному Інтернет видавництві «Громадський Простір» розміщено статтю: 

«Веснянська об’єднана громада обговорила створення дієвої демократичної моделі розвитку та 

відповідні нормативно-правове та ресурсне забезпечення». 

https://www.prostir.ua/?news=yak-vesnyanska-objednana-hromada-otrymaje-dijevu-demokratychnu-

model-rozvytku-ta-vidpovidni-normatyvno-pravove-ta-resursne-zabezpechennya 

12.07.2017  на офіційному сайті «Ресурсний Центр Гурт» розміщено статтю: «Веснянська 

об’єднана громада обговорила отримує дієву демократичну модель розвитку». 

http://gurt.org.ua/news/informator/39577/ 

13.07.2017 на офіційному сайті ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» розміщено статтю: «Як 

Ольшанська та Михайлівська об’єднані громади отримають дієву демократичну модель розвитку та 

відповідні нормативно-правове та ресурсне забезпечення». 

http://frgn.mk.ua/?p=9161 

13.07.2017 на незалежному Інтернет видавництві «SAMOORG» розміщено статтю щодо 

проведення виїзних нарад до Михайлівської та Ольшанської ОТГ.  

http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/13/yak-olshanska-ta-mihaylivska-ob-yednani-gromadi-

otrimayut-diyevu-demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-

zabezpechennya/ 

13.07.2017 на незалежному Інтернет видавництві «Громадський Простір» розміщено статтю: 

«Ольшанська та Михайлівська об’єднані громади обговорили дієву демократичну модель розвитку 

та відповідні нормативно-правове та ресурсне забезпечення». 

https://www.prostir.ua/?news=olshanska-ta-myhajlivska-objednani-hromady-obhovoryly-dijevu-

demokratychnu-model-rozvytku-ta-vidpovidni-normatyvno-pravove-ta-resursne-zabezpechennya 

13.07.2017 на офіційному сайті «Ресурсний Центр Гурт» розміщено статтю щодо проведення 

виїзних нарад до Михайлівської та Ольшанської ОТГ 

http://gurt.org.ua/news/informator/39602/ 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38088
http://frgn.mk.ua/?p=9156
http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/12/yak-vesnyanska-ob-yednana-gromada-otrimaye-diyevu-demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-zabezpechennya/
http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/12/yak-vesnyanska-ob-yednana-gromada-otrimaye-diyevu-demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-zabezpechennya/
https://www.prostir.ua/?news=yak-vesnyanska-objednana-hromada-otrymaje-dijevu-demokratychnu-model-rozvytku-ta-vidpovidni-normatyvno-pravove-ta-resursne-zabezpechennya
https://www.prostir.ua/?news=yak-vesnyanska-objednana-hromada-otrymaje-dijevu-demokratychnu-model-rozvytku-ta-vidpovidni-normatyvno-pravove-ta-resursne-zabezpechennya
http://gurt.org.ua/news/informator/39577/
http://frgn.mk.ua/?p=9161
http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/13/yak-olshanska-ta-mihaylivska-ob-yednani-gromadi-otrimayut-diyevu-demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-zabezpechennya/
http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/13/yak-olshanska-ta-mihaylivska-ob-yednani-gromadi-otrimayut-diyevu-demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-zabezpechennya/
http://samoorg.com.ua/blog/2017/07/13/yak-olshanska-ta-mihaylivska-ob-yednani-gromadi-otrimayut-diyevu-demokratichnu-model-rozvitku-ta-vidpovidni-normativno-pravovu-ta-resursne-zabezpechennya/
https://www.prostir.ua/?news=olshanska-ta-myhajlivska-objednani-hromady-obhovoryly-dijevu-demokratychnu-model-rozvytku-ta-vidpovidni-normatyvno-pravove-ta-resursne-zabezpechennya
https://www.prostir.ua/?news=olshanska-ta-myhajlivska-objednani-hromady-obhovoryly-dijevu-demokratychnu-model-rozvytku-ta-vidpovidni-normatyvno-pravove-ta-resursne-zabezpechennya
http://gurt.org.ua/news/informator/39602/
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14.07.2017  на офіційному сайті «Современник» розміщено статтю «ОТКРЫТИЕ «ГРАНЕЙ» 

В НИКОЛАЕВЕ» 

https://sovremennik.mk.ua/news/436-Otkrytie-Graney-v-Nikolaeve.html 

14.07.2017 на офіційному сайті «NIKOLAEV-CITY» розміщено статтю «В Николаеве 

открылась выставка «Грани» - кампания, противодействующая торговле людьми» 

https://nikolaev-city.net/user/alina-mukovnina 

15.07.2017 в Березанській районній газеті "Березань" № 28 (9471) вийшла стаття начальника 

відділу Березанське БПД на тему: "На роздуми - 14 днів, або Як повернути товар до магазину?". 

17.07.2017 на офіційному сайті Березанської центральної районної бібліотеки розміщено 

статтю: «Становлення незалежності України» 

http://brzbibl.blogspot.com/2017/07/17-27_17.html#more 

19.07.2107 начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик прийняла участь у черговому 

ефірі ТК Миколаїв в програмі "Це Вас хвилює" на тему: "Позбавлення батьківських прав". 

https://youtu.be/4Q4O86RrOOQ 

17.08.2017  на сайті Березанської райдержадміністрації опубліковано статтю "Відбувся 

круглий стіл з нагоди 27-ї річниці Декларації про державний суверенітет України" 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38303 

22.07.2017 в районній газеті "Березань" № 29 (9472) опубліковано статтю "Перша ластівка" 

незалежності України".  

27.07.2017  заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами  прийняла участь у прямому ефірі радіо "Миколаїв FM" програми 

"На всі 100» .  

https://www.youtube.com/watch?v=504w4AuEWeg&feature=youtu.be 

28.07.2017  на ТК «Миколаїв» висвітлено інформацію про відкриття консультаційного центру 

з питань організації надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській обласній державній 

адміністрації. 

https://www.youtube.com/embed/evTsv2Wiim0 

28.07.2017  на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «512» розміщено статтю: «В Николаеве 

Министр юстиции открыл центр бесплатной правовой помощи» 

https://www.0512.com.ua/news/1742318 

28.07.2017  на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «Novosti N» розміщено статтю: «В Николевской 

ОГА открыли Центр предоставления безплатной правовой помощи». 

https://novosti-n.org/news/read/125701.html 

28.07.2017  на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «INSHE.TV» розміщено статтю: ««Все на 

борьбу с бюрократией!»: в Николаеве министр юстиции открыл центр бесплатной правовой 

помощи при ОГА». 

https://inshe.tv/society/2017-07-28/251103/ 

28.07.2017  на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «NikMedia» розміщено статтю: «В Николевской 

ОГА открыли Центр предоставления безплатной правовой помощи». 

http://nikmedia.com.ua/news/view/24729/v_nikolaevskoj_oga_otkryli_centr_predostavleniya_bespla

tnoj_pravovoj_pomoshhi 

28.07.2017 на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «Свідок.info» розміщено статтю: «В 

Николевской ОГА открыли Консультативный центр предоставления безплатной правовой 

помощи». 

http://svidok.info/ru/news/8837 

28.07.2017  на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «Новостной Николаев» розміщено статтю: 

«Министр юстиции Петренко остался недоволен работой николаевского Центра админуслуг». 

http://novosti-mk.org/events/6994-ministr-yusticii-petrenko-ostalsya-nedovolen-rabotoy-

nikolaevskogo-centra-adminuslug.html 

https://sovremennik.mk.ua/news/436-Otkrytie-Graney-v-Nikolaeve.html
https://nikolaev-city.net/user/alina-mukovnina
http://brzbibl.blogspot.com/2017/07/17-27_17.html#more
https://youtu.be/4Q4O86RrOOQ
https://www.youtube.com/watch?v=504w4AuEWeg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=882931131862713
https://www.youtube.com/embed/evTsv2Wiim0
https://www.0512.com.ua/news/1742318
https://novosti-n.org/news/read/125701.html
http://inshe.tv/
https://inshe.tv/society/2017-07-28/251103/
http://nikmedia.com.ua/news/view/24729/v_nikolaevskoj_oga_otkryli_centr_predostavleniya_besplatnoj_pravovoj_pomoshhi
http://nikmedia.com.ua/news/view/24729/v_nikolaevskoj_oga_otkryli_centr_predostavleniya_besplatnoj_pravovoj_pomoshhi
http://svidok.info/ru/news/8837
http://novosti-mk.org/events/6994-ministr-yusticii-petrenko-ostalsya-nedovolen-rabotoy-nikolaevskogo-centra-adminuslug.html
http://novosti-mk.org/events/6994-ministr-yusticii-petrenko-ostalsya-nedovolen-rabotoy-nikolaevskogo-centra-adminuslug.html
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28.07.2017 на офіційному сайті Інтернет-ЗМІ «Depo.Миколаїв» розміщено статтю: «Министр 

юстиции Петренко остался недоволен работой николаевского Центра админуслуг». 

https://mk.depo.ua/ukr/nikolaev/u-mikolayevi-vidkrivsya-konsultaciyniy-centr-z-yedinim-viknom-

20170728613914 

28.07.2017 на ТК «Март» висвітлено інформацію про відкриття консультаційного центру з 

питань організації надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській обласній державній 

адміністрації. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw4-ORKRrFE 

28.07.2017 на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщенобулет: 

"Безоплатнаправовадопомога в Україні". 

https://drive.google.com/file/d/0B7un6MYT3Q-FekRpRm1KNHo1SEE/view?usp=sharing 

28.07.2017  на офіційному сайті очаківської районної державної адміністрації розміщено 

оголошення «Відділ «Очаківське бюро правової допомоги» інформує». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=38504 

29.07.2017  на офіційному сайті ГО «Десяте квітня» розміщенно статтю «Діалогова платформа 

з питаньзахисту прав ВПО». 

http://desyatekvitnya.com/?p=2253 

31.07.2017 на ТК «Миколаїв» у рубриці новин «Новини Миколаївщини» висвітлено роботу 

Центру. 

https://www.facebook.com/1619859458264763/videos/1868646800052693 

31.07.2017 на офіційному сайті Миколаївського регіонального центру зайнятості розміщено 

статтю щодол участі спеціалістів Центру у семінарах: 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=75685&cat_id=1427270 

05.08.2017 в Березанській районній газеті "Березань" № 31 (9474) вийшла стаття начальника 

відділу "Березанське БПД» «Порядок приватизації земельної ділянки" 

08.08.2017 на офіційному сайті «Николаевский обозреватель» вийшла стаття: Николаевцам 

рассказали о центре по предоставлению бесплатной правовой помощи при Николаевской ОГА 

(Видео) 

http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/14081-nikolaevcam-rasskazali-o-predostavlenii-besplatnoy-

pravovoy-pomoschi-pri-nikolaevskoy-oga-video.html 

08.08.2017 на офіційному сайті «Свідок» вийшла стаття: «Встановлено графік роботи Центру 

надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській ОДА» 

http://svidok.info/ru/evidence/9175 

10.08.2017 на офіційному сайті "Город Новая Одесса" розміщено статтю про позитивний 

досвід роботи відділу "Новоодеське БПД". 

http://www.novaodesa.info/novosti/2085-pozitivnyy-opyt-raboty-novoodesskogo-byuro-pravovoy-

pomoschi.html 

10.08.2017 на офіційному сайті "Корабело.инфо" розміщено статтю «Виплата 

військовослужбовцям грошової компенсації за неотримане житло: яким чином та якою установою 

вона проводиться». 

http://korabelov.info/2017/08/52662 

10.08.2017 на офіційному сайті "Город Новая Одесса" розміщено статтю Выплата 

Новоодесским военнослужащим денежной компенсации за не полученное жилье: каким образом и в 

какой учреждением она проводится 

http://www.novaodesa.info/novosti/2088-vyplata-novoodesskim-voennosluzhaschim-denezhnoy-

kompensacii-za-ne-poluchennoe-zhile-kakim-obrazom-i-v-kakoy-uchrezhdeniem-ona-provoditsya.html 

11.08.2017 на офіційному сайті "Інше.ТВ" розміщено статтю «Спустя почти две недели: начал 

свою работу консультационный центр по вопросам организации предоставления бесплатной 

правовой помощи при Николаевской ОГА» 

https://inshe.tv/nikolaev/2017-08-11/255203/ 

https://mk.depo.ua/ukr/nikolaev/u-mikolayevi-vidkrivsya-konsultaciyniy-centr-z-yedinim-viknom-20170728613914
https://mk.depo.ua/ukr/nikolaev/u-mikolayevi-vidkrivsya-konsultaciyniy-centr-z-yedinim-viknom-20170728613914
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=882931131862713
https://www.youtube.com/watch?v=Rw4-ORKRrFE
https://drive.google.com/file/d/0B7un6MYT3Q-FekRpRm1KNHo1SEE/view?usp=sharing
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=38504
http://desyatekvitnya.com/?p=2253
https://www.facebook.com/1619859458264763/videos/1868646800052693
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=75685&cat_id=1427270
http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/14081-nikolaevcam-rasskazali-o-predostavlenii-besplatnoy-pravovoy-pomoschi-pri-nikolaevskoy-oga-video.html
http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/14081-nikolaevcam-rasskazali-o-predostavlenii-besplatnoy-pravovoy-pomoschi-pri-nikolaevskoy-oga-video.html
http://svidok.info/ru/evidence/9175
http://www.novaodesa.info/novosti/2085-pozitivnyy-opyt-raboty-novoodesskogo-byuro-pravovoy-pomoschi.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2085-pozitivnyy-opyt-raboty-novoodesskogo-byuro-pravovoy-pomoschi.html
http://korabelov.info/2017/08/52662
http://www.novaodesa.info/novosti/2088-vyplata-novoodesskim-voennosluzhaschim-denezhnoy-kompensacii-za-ne-poluchennoe-zhile-kakim-obrazom-i-v-kakoy-uchrezhdeniem-ona-provoditsya.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2088-vyplata-novoodesskim-voennosluzhaschim-denezhnoy-kompensacii-za-ne-poluchennoe-zhile-kakim-obrazom-i-v-kakoy-uchrezhdeniem-ona-provoditsya.html
https://inshe.tv/nikolaev/2017-08-11/255203/
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11.08.2017 на офіційному сайті Миколаївської РДА розміщено статтю «Спонукаємо молодь до 

активної позиції для досягнення професійних цілей» 

12.08.2017 року в Миколаївській районній газеті "Маяк" №32 (8984) вийшла стаття на тему: 

"Виплата військовослужбовцям грошової компенсації за неотримане житло: яким чином та якою 

установою вона проводиться". 

https://drive.google.com/…/0B9r3b13VzFlQMFotR1VzNVRtTVk/view 

14.08.2017 на офіційному сайті Березанської РДА розміщено оголошення «УВАГА! 

РОЗ'ЯСНЕННЯ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38779 

14.08.2017 на офіційному сайті Миколаївської ОДА розміщено оголошення «Увага! 

Роз’яснення з земельних питань» 

15.08.2017 на ТК «Миколаїв» в програмі «Я маю право» Візит Міністра юстиції Павла 

Петренко до Миколаєва 

16.08.2017  начальник відділу представництва прийняла участь у черговому прямому ефірі ТК 

"Миколаїв" в програмі "Це Вас хвилює" на тему: "Деякі соціальні гарантії учасників АТОта 

колишніх військовослужбовців". 

https://www.youtube.com/watch?v=F6411FedNUc 

15.08.2017 на сайті Очаківської РДА вийшла стаття: «Бюро правової допомоги інформує: Як 

отримати земельну ділянку» 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=38811 

15.08.2017 року на сайті Очаківської районної державної адміністрації вийшла стаття: Бюро 

правової допомоги інформує: Що таке Державний земельний кадастр України і для чого він 

потрібен? 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=38810 

17.08.2017 на сайті Миколаївської міської ради вийшла стаття: «Підписано угоду про 

співпрацю у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги». 

https://mkrada.gov.ua/news/5703.html 

17.08.2017 на сайті департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради вийшла стаття: «Угода». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?fref=mentions 

17.08.2017 на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено інформацію: «Безоплатна 

правова допомога в Україні», «Порядок розірвання договору оренди землі», «Договір оренди 

землі», «Кейс правових консультацій, роз’яснень та порад з земельного права, особливості 

орендних правовідносин, Державний земельний кадастр України», «Покрокові інструкції, та 

правові консультації, роз’яснення та поради з земельного права: Як отримати земельну ділянку, 

яким чином оформити право власності, та інші питання», «Умови передачі земельних ділянок 

орендатором в суборенду». 

http://mrada.ochakiv.info/pages/main_citynews 

17.08.2017 на офіційному сайті Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

О. Гмирьова висвітлено інформацію про проведення заходу  «Твої ровесники, держава».  

http://reglibrary.mk.ua/index.php/novini/2171-do-dnya-nezalezhnosti-ukrajini-vidbulasya-respekt-

zustrich-tvoji-rovesniki-derzhavo 

17.08.2017 на сайті незалежного інтернет-ЗМІ «Советник» висвітлено інформацію про 

проведення в Миколаївській Обласній універсальній науковій бібліотеки ім. О. Гмирьова заходу 

«Твої ровесники, держава». 

https://sovremennik.mk.ua/news/509-Molodye-i-ambitsioznye-nikolaevtsy-podelilis-sekretom-

svoego-uspekha.html 

22 серпня 2017 начальник відділу представництва Центру прийняла участь у черговому 

випуску програми "Я маю право" Телеканал "Миколаїв" на тему: "Порядок виплати заробітної 

плати мобілізованим". 

https://drive.google.com/file/d/0B9r3b13VzFlQMFotR1VzNVRtTVk/view
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38779
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=896978223791337
https://www.youtube.com/watch?v=F6411FedNUc
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=38811
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=38810
https://mkrada.gov.ua/news/5703.html
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?fref=mentions
http://reglibrary.mk.ua/index.php/novini/2171-do-dnya-nezalezhnosti-ukrajini-vidbulasya-respekt-zustrich-tvoji-rovesniki-derzhavo
http://reglibrary.mk.ua/index.php/novini/2171-do-dnya-nezalezhnosti-ukrajini-vidbulasya-respekt-zustrich-tvoji-rovesniki-derzhavo
https://sovremennik.mk.ua/news/509-Molodye-i-ambitsioznye-nikolaevtsy-podelilis-sekretom-svoego-uspekha.html
https://sovremennik.mk.ua/news/509-Molodye-i-ambitsioznye-nikolaevtsy-podelilis-sekretom-svoego-uspekha.html
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https://youtu.be/X_Y6I2XkMlg 

23.08.2017 на сайті Березанської РДА розміщено розпорядження голови ОДА про створення 

оперативного штаб для захисту аграріїв від рейдерів, в складі якого керівництво БПД 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38977 

18.08.2017 на сайті незалежного інтернет-ЗМІ «Город Новая Одесса» розміщено статтю «В 

Николаевской области начали работу мобильные группы по вопросам антирейдерского захвата 

земли» 

http://www.novaodesa.info/novosti/2100-v-nikolaevskoy-oblasti-nachali-rabotu-mobilnye-gruppy-

po-voprosam-antireyderskogo-zahvata-zemli.html 

29.08.2017 на офіційному сайті Заводської адміністрації Миколаївської міської ради 

розміщена стаття «29 СЕРПНЯ ВІДБУЛАСЬ РОЗШИРЕНА АПАРАТНА НАРАДА ДЛЯ 

ПРАЦІВНИКІВ АДМІНІСТРАЦІЇ, КЕРІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, 

РАЙОННИХ СЛУЖБ ТА УСТАНОВ». 

http://admzr.mk.ua/new-29-serpnya-vdbulas-rozshirena-aparatna-narada-dlya-pratsvnikv-admnstrats-

kervnikv-jitlovo-komunalnih-pdprimstv-rayonnih-slujb-ta-ustanov 

29.08.2017 новосний сюжет ТРК НИС-ТВ про проведення повсякденного прийому громадян в 

моніторинговому центрі з дотримання прав людини. 

https://youtu.be/VS-BwU-W-Ug?t=230 

29 серпня 2017 начальник відділу представництва Центру прийняла участь у черговому 

випуску програми "Я маю право" ТК "Миколаїв" на тему: "Банківське свавілля". 

https://youtu.be/b2bMpPR3hDw?t=347 

30.08.2017 на офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації розміщено 

статтю «Буденна робота комісії у справах дітей». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=39087 

31.08.2017  на сайті незалежного інтернет-ЗМІ «Город Новая Одесса» розміщено статтю 

«Основные аспекты процесса вступления в наследство в Новоодесском районе». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2117-osnovnye-aspekty-processa-vstupleniya-v-nasledstvo-v-

novoodesskom-rayone.html 

02.09.2017 в Березанській районній газеті "Березань" № 35 ( 9478) опубліковано статтю 

начальника відділу "Березанське БПД" Людмили Бенедюк " Захистіть свої гроші від шахраїв!" 

02.09.2017 в Новоодеській районній газеті "Промінь" вийшла стаття "Подорож у країну знань - 

розпочалася" - вручення грамот працівниками Новоодеського БПД за участь у конкурсі "Права 

очима дітей". 

02.09.2017 в Миколаївській районній газеті "Маяк" вийшло оголошення щодо проведення 

виїзних прийомів громадян з питань антирейдерського захоплення земель. 

02.09.2017 в Миколаївській районній газеті "Маяк" вийшло оголошення «Створено 

оперативний штаб для захисту аграріїв від рейдерів» 

06.09.2017 на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «Засідання робочої групи 

з питань протидії торгівлі людьми». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=39202 

06.09.2017 заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Наталії Іванюк прийняла участь у черговому прямому ефірі на 

радіо «Миколаїв FM» в програмі на "Всі 100" на тему: " Оформлення спадщини". 

https://www.youtube.com/watch?v=G1bMsCY8pJU&feature=youtu.be 

06.09.2017 на офіційному сайті Коблевської сільської ради розміщено статтю про позитивний 

досвід роботи Березанського бюро правової допомоги. 

http://koblevorada.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/ 

06.09.2017 в черговому прямому ефірі програми "Це Вас хвилює" ТК "Миколаїв" начальник 

відділу Вікторія Пазурчик провела виступ на тему: «Оформлення спадщини». 

https://youtu.be/X_Y6I2XkMlg
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=38977
http://www.novaodesa.info/novosti/2100-v-nikolaevskoy-oblasti-nachali-rabotu-mobilnye-gruppy-po-voprosam-antireyderskogo-zahvata-zemli.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2100-v-nikolaevskoy-oblasti-nachali-rabotu-mobilnye-gruppy-po-voprosam-antireyderskogo-zahvata-zemli.html
http://admzr.mk.ua/new-29-serpnya-vdbulas-rozshirena-aparatna-narada-dlya-pratsvnikv-admnstrats-kervnikv-jitlovo-komunalnih-pdprimstv-rayonnih-slujb-ta-ustanov
http://admzr.mk.ua/new-29-serpnya-vdbulas-rozshirena-aparatna-narada-dlya-pratsvnikv-admnstrats-kervnikv-jitlovo-komunalnih-pdprimstv-rayonnih-slujb-ta-ustanov
https://youtu.be/VS-BwU-W-Ug?t=230
https://youtu.be/b2bMpPR3hDw?t=347
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=39087
http://www.novaodesa.info/novosti/2117-osnovnye-aspekty-processa-vstupleniya-v-nasledstvo-v-novoodesskom-rayone.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2117-osnovnye-aspekty-processa-vstupleniya-v-nasledstvo-v-novoodesskom-rayone.html
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=39202
https://www.youtube.com/watch?v=G1bMsCY8pJU&feature=youtu.be
http://koblevorada.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://koblevorada.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
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https://www.youtube.com/watch?v=rko1NyqclJk 

08.09.2017 на сайті незалежного інтернет-ЗМІ «Город Новая Одесса» розміщено статтю 

«Новоодесситам рассказали о защите прав на земельный участок». 

http://www.novaodesa.info/aktualnaya-informaciya/2128-novoodessitam-rasskazali-o-zaschite-prav-

na-zemelnyy-uchastok.html 

08.09.2017 на сайті незалежного інтернет-ЗМІ «Город Новая Одесса» розміщено статтю 

«Министр Юстиции Украины рассказал о порядокепредоставлениянаселениюсубсидий и основания 

для прекращенияпредоставленияранееназначеннойсубсидии». 

http://www.novaodesa.info/aktualnaya-informaciya/2127-ministr-yusticii-ukrainy-rasskazal-o-

poryadoke-predostavleniya-naseleniyu-subsidiy-i-osnovaniya-dlya-prekrascheniya-predostavleniya-ranee-

naznachennoy-subsidii.html 

08.09.2017 на офіційному сайті Заводської РДА розміщено статтю щодо відзначення 228-

річниці м. Миколаєва. 

http://admzr.mk.ua/new-08-veresnya-z-nagodi-vdznachennya-228--rchnits-msta-mikolavarodinne-

svyato-mikolav--dina-rodina 

12.09.2017 на офіційному сайті видавництва «Очаків сьогодні» вийшла стаття ВІДДІЛ 

«ОЧАКІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ВІДЗНАЧИВ РІЧНИЦЮ ВІДКРИТТЯ». 

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

vidkrittya/ 

12.09.2017 на ТК «Миколаїв» в передачі «Я маю право» адвокат системи БПД розповідає про 

кримінальну відповідальність за вчинення Насильства над дітьми.  

https://youtu.be/ncaPDKRoLbo?t=782 

12.09.2017 на офіційному сайті інтернет видавництва «СвідоК» розміщено інформацію про 

захист прав на земельну ділянку. 

http://svidok.info/uk/evidence/10204 

14.09.2017 на сайті незалежного інтернет-ЗМІ «БлинКом» розміщено статтю «РОМАН 

ВОЗНЯК О ПРОЕКТЕ «Я МАЮ ПРАВО!»: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

https://blin.mk.ua/news/57793 

13.09.2017 на офіційному сайті Луганського державного університету внутрішніх справ ім. 

О.Є. Дідоренка розміщено статтю «Керівник проекту «Школа медіації», доцент університету 

Олександр Звонок вручив сертифікати першим миколаївським фахівцям з медіації» 

http://lduvs.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/kerivnik-proektu-

mikolayivska-shkola-mediatsiyi-dotsent-universitetu-oleksandr-zvonok-vruchiv-sertifikati-pershim-

mikolayivskim-fahivtsyam-z-mediatsiyi/ 

14.09.2017 на офіційному сайті Миколаївської РДА розміщено статтю «Безоплатна правова 

допомога безробітним: правоосвітні лекції та консультації на базі Миколаївського районного 

центру зайнятості» 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=39454 

18.09.2017  на офіційному сайті Миколаївської РДА розміщено статтю «Візит до відбуваючих 

покарання в Ольшанській виправній колонії». 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=39529 

18.09.2017 на офіційному сайті Миколаївського обласного центру зайнятості розміщено 

статтю «ШУКАЧАМ РОБОТИ ПРО ЇХНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ». 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article;jsessionid=D6F1DA8C43413D675DDDA7B0

8A6C40A1?art_id=77509&cat_id=1365352 

18.09.2017  на ТК «Миколаїв» в програмі «Гаряча лінія» виступ на тему: «Миколаївська школа 

мідіації»  

https://www.youtube.com/watch?v=vap-N8z7pU0&sns=em 

https://www.youtube.com/watch?v=rko1NyqclJk
http://www.novaodesa.info/aktualnaya-informaciya/2128-novoodessitam-rasskazali-o-zaschite-prav-na-zemelnyy-uchastok.html
http://www.novaodesa.info/aktualnaya-informaciya/2128-novoodessitam-rasskazali-o-zaschite-prav-na-zemelnyy-uchastok.html
http://admzr.mk.ua/new-08-veresnya-z-nagodi-vdznachennya-228--rchnits-msta-mikolavarodinne-svyato-mikolav--dina-rodina
http://admzr.mk.ua/new-08-veresnya-z-nagodi-vdznachennya-228--rchnits-msta-mikolavarodinne-svyato-mikolav--dina-rodina
http://ochakov-segodnya.com.ua/viddil-ochakivske-byuro-pravovoi-dopomogi-vidznachiv-richnicyu-vidkrittya/
http://ochakov-segodnya.com.ua/viddil-ochakivske-byuro-pravovoi-dopomogi-vidznachiv-richnicyu-vidkrittya/
https://youtu.be/ncaPDKRoLbo?t=782
http://svidok.info/uk/evidence/10204
http://lduvs.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/kerivnik-proektu-mikolayivska-shkola-mediatsiyi-dotsent-universitetu-oleksandr-zvonok-vruchiv-sertifikati-pershim-mikolayivskim-fahivtsyam-z-mediatsiyi/
http://lduvs.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/kerivnik-proektu-mikolayivska-shkola-mediatsiyi-dotsent-universitetu-oleksandr-zvonok-vruchiv-sertifikati-pershim-mikolayivskim-fahivtsyam-z-mediatsiyi/
http://lduvs.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/kerivnik-proektu-mikolayivska-shkola-mediatsiyi-dotsent-universitetu-oleksandr-zvonok-vruchiv-sertifikati-pershim-mikolayivskim-fahivtsyam-z-mediatsiyi/
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=39454
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=39529
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article;jsessionid=D6F1DA8C43413D675DDDA7B08A6C40A1?art_id=77509&cat_id=1365352
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article;jsessionid=D6F1DA8C43413D675DDDA7B08A6C40A1?art_id=77509&cat_id=1365352
https://www.youtube.com/watch?v=vap-N8z7pU0&sns=em
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19.09.2017 на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «Пройшло чергове 

засідання комісії су справах дітей при Новоодеській райдержадміністрації» 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=39621 

19.09.2017 на ТК «Миколаїв» в передачі «Я маю право» виступ на тему: Реєстрація місця 

проживання» 

https://www.youtube.com/watch?v=yQlYxA2ZPak&feature=youtu.be 

20.09.2017 на офіційному сайті Миколаївського обласного центру зайнятості розміщено 

статтю «продовжуємо правову освіту населення» 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77661&cat_id=1365352 

20.09.2017 на офіційному сайті Миколаївського обласного центру зайнятості розміщено 

статтю «Інформуємо про послуги служби зайнятості» 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77653&cat_id=1365352 

21.09.2019 на офіційному сайті «Очаків Сьогодні» розміщено статтю «Порядок встановлення 

факту належності правовстановлюючого документа особі» 

http://ochakov-segodnya.com.ua/poryadok-vstanovlennya-faktu-nalezhnosti-

pravovstanovlyuyuchogo-dokumenta-osobi/ 

22.09.2017 на офіційному сайті Миколаївського обласного центру зайнятості розміщено 

статтю «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ» 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77745&cat_id=1427270 

22.09.2017 в Новоодеській районній газеті "Промінь" вийшло оголошення «Шановні 

громадяни міста та району!". 

23.09.2017 в Миколаївській районній газеті "Маяк" вийшластаття«Для учасників АТО та 

внутрішньо переміщених осіб. 

25.09.2017  на офіційному сайті Березанської РДА розміщено статтю «ПОЗИТИВНИЙ 

ДОСВІД РОБОТИ БЕРЕЗАНСЬКОГО БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=39824 

25.09.2017 на ТК «Миколаїв» вийшов новинний сюжет «Посилення організаційної 

спроможності Центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх сімей у Миколаївській 

області» 

https://www.youtube.com/watch?v=-wE_UnDG3hY&feature=youtu.be 

25.09.2017 на офіційному сайті Березанської РДА розміщено статтю «Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»» 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=39834 

25.09.2017 на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено оголошення «В середу 

27.09.2017 року об 10:00 відбудеться виїзний прийом громадян з питань анти рейдерського 

захоплення землі» 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3379 

25.09.2017 на радіо «Бузька хвиля» продубльовано ефір заступника начальника відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами на тему: " 

Оформлення спадщини". 

28.09.2017 на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»» 

https://drive.google.com/open?id=0BzFMPMaCXh41WXJqWWhBMnFpNE0 

28.09.2017 на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Договір оренди землі, 

Умови передачі земельних ділянок орендатором в суборенду, Дострокове розірвання договору 

оренди землі!!»» 

https://drive.google.com/open?id=0BzFMPMaCXh41Ykh0clVmSTFTVW8 

28.09.2017 на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»» 

https://drive.google.com/open?id=0BzFMPMaCXh41Vm1aVzN1YjJER3M 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=39621
https://www.youtube.com/watch?v=yQlYxA2ZPak&feature=youtu.be
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77661&cat_id=1365352
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77653&cat_id=1365352
http://ochakov-segodnya.com.ua/poryadok-vstanovlennya-faktu-nalezhnosti-pravovstanovlyuyuchogo-dokumenta-osobi/
http://ochakov-segodnya.com.ua/poryadok-vstanovlennya-faktu-nalezhnosti-pravovstanovlyuyuchogo-dokumenta-osobi/
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=77745&cat_id=1427270
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=39824
https://www.youtube.com/watch?v=-wE_UnDG3hY&feature=youtu.be
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=39834
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3379
https://drive.google.com/open?id=0BzFMPMaCXh41WXJqWWhBMnFpNE0
https://drive.google.com/open?id=0BzFMPMaCXh41Ykh0clVmSTFTVW8
https://drive.google.com/open?id=0BzFMPMaCXh41Vm1aVzN1YjJER3M
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28.09.2017 р. на офіційному сайті Коблевської сільської ради розміщено статтю про 

позитивний досвід роботи Березанського бюро ПД. 

http://koblevorada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1

%96%D1%82%D0%BD/ 

28.09.2017 рокуна ТК «Миколаїв» Ток-Шоу «КонтрАргумент» щодо антирейдерського 

захоплення земель. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxL_2fg9P1M 

 

- 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 для соціально-вразливих категорій громадян. 

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

квартал 2017 р. становить 43, під час яких було надано 107 консультації та роз’яснень, а саме: 

10 липня 2017 року проведено виїзний прийом до Ташинської сільської ради Березанського 

району. Під прийому звернулося 2 особи за правовою допомогою з питань набуття права власності 

на житловий будинок, неправомірних дій колекторів щодо повернення кредиту, реєстрації місця 

проживання та взяття на квартирний облік дитини, яка знаходиться під опікою.  

12 липня та 21 вересня 2017 року  спеціалістами «Очаківське БПД» проведено спільне 

консультування громадян у приміщенні Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС.  

12 липня 2017 року головний спеціаліст відділу Березанське БПД здійснив виїзний прийом 

громадян у Краснянській сільській раді Березанського району, під час якого надано юридичні 

консультації 4 особам, 13 липня 2017 року - у Василівській сільській раді Березанського району.  

           19 липня, 02 та 17 серпня, 07 та 20 вересня 2017 р. відбулися спільні прийоми громадян 

начальником відділу «Березанське БПД» та начальником Березанського районного відділу ДРАЦС 

у Миколаївській області, під час яких громадян надавалися консультації та допомога у вирішенні 

різноманітніших правових питань.  

09 серпня 2017 року головний спеціаліст відділу «Новоодеське БПД» здійснила виїзний 

прийом до села Михайлівка Новоодеського району Миколаївської області. Під час прийому 

громадян було надано 3 юридичні консультації з питань: поновлення строку вступу в спадщину, 

стягнення аліментів, встановлення та визнання батьківства. 

11 серпня, 24 вересня  спеціалісти 

Центру проводили прийоми громадян у 

консультаційному центрі з питань організації 

надання безоплатної правової допомоги при 

Миколаївській обласній державній 

адміністрації, під час якої надано 

консультацію 5 громадянам 

11 серпня 2017 року начальник 

Березанського БПД здійснила виїзний прийом 

до с. НовофедорівкаКоблевської сільської 

ради Березанського району.  

http://koblevorada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD/
http://koblevorada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD/
http://koblevorada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD/
http://koblevorada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD/
http://koblevorada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD/
https://www.youtube.com/watch?v=nxL_2fg9P1M
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&story_id=890146004474559
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?source=feed_text&story_id=890146004474559
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=890146004474559
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=890146004474559
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=890146004474559
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=890146004474559
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Відповідно до доручення заступника 

Міністра юстиції Д.Чернишова від 28.08.2017 р. 

№ 8929/28/29-17, в рамках пілотного проекту «Я 

маю право» в частині організації та  проведення 

широкої роз’яснювальної роботи з метою 

підвищення рівня правової обізнаності 

землевласників і землекористувачів щодо 

способів захисту їх майнових прав та надання у 

разі їх звернення необхідної правової допомоги, 

згідно із затвердженими графіками мобільних 

груп виїзного прийому громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі директор та 

фахівці Центру прийняли участь у 7 планових 

виїзних прийомах громадян  (17.08, 30.08, 06.09, 

14.09, 20.09, 27.09 та 28.09) та здійснили 1 позаплановий виїзний прийом громадян на запрошення 

громади. 

Під час  виїзних прийомів громадян з питань антирейдерського захоплення землі у 19 

населених пунктах області (селищних/сільських радах, містах та селах) було прийнято 45 осіб, 

надано понад 83 консультацій, прийнято 5 звернень щодо надання БВПД. Заздалегідь до здійснення 

виїзних прийомів, в усіх населених пунктах  поширювалась інформація про графік, склад та місто 

проведення прийому  виїзної  мобільної групи.  

15.09.2017 року начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги у складі 

спостережної комісії при Миколаївської РДА здійснила 

виїзний прийом до Ольшанської виправної колонії №53.  

16.08.2017 року працівники центру провели 

виїзний прийом громадян до Міського притулку для 

громадян похилого віку та інвалідів. Під час виїзного 

прийому проведено роз'яснення для персоналу притулку 

про систему БПД, категорії осіб, які мають право на 

безоплатну правову допомогу та порядок отримання 

БПД. 

Також фахівцями Центру та бюро здійснюються виїздні прийоми до найбільш незахищених 

верств населення (осіб з обмеженими фізичними можливостіми тощо)  додому,  для надання 

консультацій та за необхідності, прийняття 

звернення про надання БВПД.  

- 25.07.2017 року начальником відділу 

Новоодеське БПД здійснено виїзд до 

громадянки, яка опинилася у скрутних 

життєвих обставинах та за станом здоров'я не 

змогла прийти на прийом. У ході з'ясування 

фактів громадянка К. написала заяву про 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

- 28.08.2017 року, директор Центру Олег 

Матвієнко та заступник начальника відділу 

правової інформації та інформацій Катерина 

Штангрет здійснили виїзний прийом до 

громадянки Баркової В.Я., яка в силу свого 

похилого віку та через обмеженні фізичні можливості не має змоги самостійно пересуватися та 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4?source=feed_text&story_id=897376823751477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA?source=feed_text&story_id=897376823751477
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=897376823751477
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дістатися до центру. В ході прийому було надано консультацію та прийнято звернення від 

заявниці на БВПД з питання скасування договору довічного утримання. 

- 29.08.2017 року, начальник відділу інфраструктури Центру та заступник начальника відділу 

правової інформації та консультацій надали адресну правову допомогу жительці міста 

Миколаєва, 1923 року народження, учасниці війни. В ході прийому, фахівці центру надали 

консультацію та прийняли звернення для призначення адвоката у справі по розподілу майна.  

- 14.09.2017 р. начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури та головний спеціаліст 

відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу здійснили  

виїзний прийом до мешканки м. Миколаєва, Ольги Миколаївни А. яка є особою похилого віку 

(92 роки), пенсіонеркою, інвалідом війни 1 групи, і звернулась з питання оскарження нарахованої 

заборгованості по комунальним послугам. Працівниками Центру надані правові роз’яснення та 

прийнято звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

- 26.09.2017 р. заступником начальника відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

Центру було здійснено виїзд на домашню адресу пенсіонерки, інваліда 1 групи, ліквідатора 

Чорнобильської АС Валентини Д., якій було надано правову консультацію з питань отримання 

соціальної допомоги та безкоштовних ліків, та прийнято документи на надання БВПД. 

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 31.09.2017 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 ІІІ кварталу 2017 р.  було надано 31скайп – консультації та роз’яснень.  

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

період надано 5 консультацій. 

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

проведення дистанційних пунків доступу та он-лайн-консультацій. 

                 З метою інформування населення про функціонування системи безоплатної вторинної 

правової допомоги, впродовж звітного періоду, Першим миколаївським місцевим центром 

продовжується  активна робота щодо вуличного інформування громадян, яка проводиться під час 

всіх виїзних прийомів громадян фахівцями всіх бюро правової допомоги та Центру. 

Так, 01.07-02.07.2017 року працівники  Центру прийняли участь у «Майстерні міста у 

парку Перемоги», який 

організовано MykolaivUrbanDays та Агенцією 

розвитку Миколаєва. Протягом  2 днів команда 

Центру надавала безоплатні правові консультації 

учасникам і гостям заходу та проводили 

правопросвітницьку компанію, щодо 

системи БПД та порядку звернення до Центру. 

08.07.2017 р. працівники Центру,під час 

проведення в с. Ясна Поляна Миколаївського 

району FEST MRII - Фестиваль Мрії - 

Миколаїв, надавали безоплатні правові 

консультації та проводили правопросвітницьку 

https://www.facebook.com/events/302794930173899/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/302794930173899/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/MykolaivUrbanDays/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MykolaivDevelopmentAgency/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MykolaivDevelopmentAgency/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FEST-MRII-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-114851445784365/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FEST-MRII-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2-114851445784365/?fref=mentions
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компанію щодо роботи Центру з питань надання БПД і відділу Ольшанське БПД. 

31.07-01.082017, в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії з нагоди Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлею людьми, представники Центру, МФ "Любисток" проводили акцію спрямовану 

на протидію торгівлі людьми біля управління державної міграційної служби в Миколаївській 

області. 

02.08.2017 року з нагоди святкування Дня Повітряно-десантних військ, працівники Центру 

провели інформаційну компанію для військовослужбовців та гостей свята, яке проходило в центрі 

міста. 

09 та 16, 19 серпня 2017 року працівниками «Березанське бюро правової допомоги» 

проведено вуличне інформування громадян в смт. Березанка, на вулицях с. Коблево Березанського 

району; 15 вересня проведено інформаційну компанію серед мешканців та гостей районного 

фестивалю «У хлібі тім життя бере початок» в смт. Березанка, 23 серпня 2017 року -під час 

районних урочистостях з нагоди 26-ї річниці Дня незалежності України; 28 серпня 2017 року -  для 

мешканців та гостей с. Комісарівка Березанського району на святкування «Дня села». Щорічно таке 

свято організовується на території Дмитрівської сільської ради в день Успіння Пресвятої 

Богородиці. 

11 серпня працівники Центру провели 

заходи з інформування мешканців Миколаєва 

щодо надання безоплатної правової допомоги. 

Під час відвідування установ та організацій 

працівникам було роз'яснено право громадян на 

правову допомогу та порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, а також надані індивідуальні 

консультації з різноманітних правових питань.  

11.08.2017р, на передодні міжнародного 

Дня молоді, працівники Центру провели Акцію 

"Права очима молоді" для відвідувачів Дитячого 

містечка «Казка». Під час проведення Акції 

маленькі громадяни, підлітки та дорослі були 

ознайомлені із своїми конституційними 

правами, правами дітей та правом на отримання БПД. 

17.08.2017 року працівниками Центру проведено вуличне інформування громадян на 

центральній вулиці міста. 

17.08.2017 року проведено вуличне інформування громадян в селах Михайлівка, Троїцьке, 

Новопетрівка Новоодеського району Миколаївської області. 

23 та 24 серпня проведено інформаційну кампанію на центральних вулицях міста Очаків, 

щодо отримання БПД та діяльності відділу бюро, з інформування мешканців та гостей міста  щодо 

надання БПД. 

31 серпня 2017 року працівники Центру на головній площі міста провели вуличне 

інформування громадян з питань передачі земельної ділянки громадянам із земель державної і 

комунальної власності, а також з роз’ясненням що таке БПД та де її можна отримати. 

9 вересня проведено інформаційну компанію в Миколаївському зоопарку (під час 

святкування дня міста та 116 річниці з дня народження зоопарку), відвідувачам та працівникам 

зоопарку було роз'яснено право громадян на правову допомогу та порядок отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Під час святкування всім зацікавленим особам 

надавалися індивідуальні консультації з різноманітних правових питань, а також було 

розповсюджено інформаційні буклети з різних правових питань та контактами Центру. 

09.09.2017 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» працівники Центру провели інформування мешканців та гостей Миколаїв RiverFest, 

першого в місті параду на воді, про систему БПД. 

14.09.2017 р. проведено вуличне інформування громадян в Михайлівській сільській раді,  с. 

Новоселівка та Криничанській сільській раді Миколаївського району 

https://www.facebook.com/liubystok/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=896091987213294
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16 вересня 2017 року, на центральній площі 

міста проведено флешмоб в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я МАЮ ПРАВО". Серед мешканців, 

перехожих, всіх жителів і гостей міста, які 

прийшли на головні вулиці міста на 

святкування, було розповсюджено 

інформаційні буклети та методичні 

рекомендації на різні правові питання. 

 

У головному офісі Першого центру 

виготовлено та розміщено інформаційні стенди 

для інформування громадян з найбільш 

актуальних питань, продовжується робота щодо розміщення стаціонарних інформаційно-новинних 

площадок (стендів) з інформаційними матеріалами у органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, організаціях та установах міста та області, яких за звітний період було розміщено 

48. 

 
 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  

Фахівцями Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД та спеціалістами відділів 

Бюро правової допомоги постійно проводиться моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги. Протягом звітного періоду до Центру надійшло 19  звернень від 

громадян  про заміну адвоката у зв’язку з неналежним наданням БВПД. 

 Всі звернення було розглянуто, по зазначених зверненнях адвокатам направлялись листи з 

проханням надати інформацію про стан виконання доручення та за результатами розгляду 

приймались відповідні рішення.Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

здійснювався моніторинг виконання адвокатами щодо надання БВПД зобов’язань, визначених у 

контракті про надання такої допомоги шляхом узагальнення успішного захисту та кращих практик 

адвокатської діяльності, який щомісячно навравляється до Регіонального центру з надання БВПД у 

Миколаївській області. 

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

прийнято та опрацьовано 120 актів від адвокатів за дорученнями, виданими Першим Центром. Під 

час прийняття актів проводиться системна робота щодо консультування адвокатів з питань 

заповнення актів надання БВПД з відповідними додатками. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&story_id=891644320991394
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Кожного робочого дня від адвокатів приймаються акти виконаних робіт. За необхідністю 

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

Протягом ІІІ кварталу 2017 р. прийнято 65 рішення, уповноважуючи працівників центру 

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

представництва інтересів осіб. 

Протягом звітного періоду відділом представництва Центру та відділами бюро  

підготовлено 54 процесуальних документів,  за 8 справами – здійснено представництво інтересів 

осіб. 

Також протягом ІІІ кварталу всього отримано 18 рішень, всі позитивні: 

1) стягнення аліментів,  № 482/1154/17 

2) позбавлення особи права користування житловим приміщенням. Рішення набрало законної 

сили від 26.09.2017 року № 482/1140/17. Особу виписано з житла. 

3) стягнення аліментів, заяву задоволено повністю від 17.08.2017 року № 482/1127/17. 

4)Стягнення аліментів. Рішення набрало законної сили від 21.08.1017 року № 482/1282/17. 

5) Встановлення факту належності правовстановлюючого документа. 21 вересня 2017 року 

рішенням Суворівського районного суду Одеської області по справі № 523/3360/17 заяву 

задоволено повністю.  

6)Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяну злочином. Рішенням 

Березанського районного суду Миколаївської області від 05.09.2017 року по справі № 469/296/17 

позовні вимоги були задоволені в повному обсязі  і 18 вересня 2017 року рішення набрало законної 

сили. 

7) про встановлення факту належності трудової книжки 30 серпня 2017 р. рішенням 

Березанського районного суду Миколаївської області по справі № 469/1089/17 заяву було 

задоволено.  

8) про встановлення факту належності трудової книжки. Рішенням Березанського районного 

суду від 28.09 2017 року по справі № 469/1100/17 заяву задоволено. 

9) про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати та компенсації за 

невикористану відпустку. Результат – позитивне рішення суду, справа №483/866/17. 

10) про встановлення факту належності правовстановлюючого документу(державного акту на 

право приватної власності на земельну ділянку). 07.08.2017  громадянка отримала позитивне 

рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області. справа 483/11/64/17. 

11) визнання факту народження дитини, здійснено представництво інтересів у суді. 21.08.2017 

року  справа № 483/1564/17 

12) про встановлення факту належності правовстановлюючого документу державного акту на 

право приватної власності на земельну ділянку),15.08.2017 року рішення Очаківського 

міськрайонного суду Миколаївської області. справа № 483/1067/17. 

13) Стягнення аліментів, справа № 489/1574/17 

14) Розірвання шлюбу, справа № 489/4697/14-ц 

15)  визнання особи такою, що втратила право на проживання та зняття з реєстраційного обліку, 

справа № 482/1107/17. 

16) розірвання шлюбу, справа № 487/3837/17. 

17) розірвання шлюбу, справа № 487/3877/17. 

18) стягнення аліментів, справа № 490/7572/17. 

Триває розгляд у судах близько 20 справ. 
 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

- Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи БППД, 

представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва 
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З метою розвитку людських ресурсів, підвищення кваліфікації, працівники центру постійно 

приймають участь у різноманітних семінарах та тренінгах. 

23.08.2017 року відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з адвокатами організовано та проведено 

круглий стіл за участю адвокатів, які уклали 

контракти з Центром на тему: «Найпоширеніші 

питання, які виникають під час надання правової 

допомоги». Під час проведення круглого столу 

були розглянути такі питання: «Особливості 

застосування розрахунків: ЦАС, ПД та ПРК, їх 

відмінність», «Психологічні типи складних 

клієнтів», «Особливості комунікації та взаємодії з 

суб’єктами правової допомоги». Також на круглий 

стіл було запрошено психолога, яка провела бесіду 

з адвокатами, щодо взаємодії з людьми, подолання 

складних відносин у спілкуванні з проблемними 

клієнтами та засоби захисту від емоційного 

вигорання. 

02.08.2017 року начальник відділу представництва прийняла участь у тренінгу з написання 

грантових заявок на конкурси ЄС,  який проходив у м. Херсоні та 04.08.2017 року Вікторія 

прийняла участь у лайфхаку для медійника-початківця. 

В продовж 06-08.08.2017 року начальник відділу представництва проходила навчання у 

другому модулі Тренінгу "Медіація та діалог як інструменти для порозуміння в українському 

суспільстві", який розпочався з креативного рішення для залучення німецького досвіду.  

31.08.2017 року заступником начальника відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами проведено зустріч з адвокатами юридичної консультації Заводського району м. 

Миколаєва, які знаходяться в Реєстрі адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

на постійній основі за контрактом та котрі уклали контракт з Центром. Під час зустрічі фахівці 

Центру надали вичерпні відповіді на нагальні питання адвокатів стосовно проблем, які виникають 

під час надання правової допомоги. 

Протягом 30-31.08.2017 року начальник відділу представництва приймала участь у 

семінарі з прозорості в Одесі на тему: "Як підвищити прозорість міст". На семінарах 

TransparentCities провідні фахівці розповідали про механізми забезпечення ефективної роботи 

комунальних підприємств, досягнення прозорості у сфері соціальних послуг та житлової політики, 

описують найкращі практики та типові проблеми у сфері закупівель, радять, як залучити громаду в 

бюджетний процес тощо.  

15.09.2017 року працівники Центру прийняли участь у тренінгу з кримінально-

процесуальних питань для надавачів безоплатної правової допомоги. Під час тренінгу дізналися про 

статус та права потерпілого, правову допомогу при домашньому насильству, виклики слідчого, 

прокурора, суду, права та обов'язки свідків, арешт майна: права підозрюваного, обвинуваченого, 

третіх осіб, правову допомогу при жорстокому поводжені з затриманими, доступ до медичної 

допомоги в місцях несвободи, реалізація права на безоплатну правову допомогу та ще багато 

цікавого. 

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

надання методичної допомоги та участі у мобільних (дистанційних) пунктах керівництвом та 

працівниками Центру здійснено 12 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. 

- Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 

У продовження діяльності у розвитку довідково-інформаційної  платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» протягом ІІІ кварталу підготовлено та розміщено наступні теми: 

1. Реєстрація права власності за договорами купівлі-продажу нерухомого майна з 

https://www.facebook.com/events/1503916186336888/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=ARS_i7_libDOHti97e3uNTo5A_wBmhhxB9WNO2qW8rGOiaoV5ZZWyg0bToX3wgxaHDU
https://www.facebook.com/events/1503916186336888/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=ARS_i7_libDOHti97e3uNTo5A_wBmhhxB9WNO2qW8rGOiaoV5ZZWyg0bToX3wgxaHDU
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відчуженням або розстроченням платежу.  

2. Особливості укладання попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості.  

3. Фіктивний правочин: поняття та правові наслідки  

4. Удаваний правочин: поняття та правові наслідки  

5. Приватизація гаражу в гаражному кооперативі  

6. Договір на користь третьої особи 

 

[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. 

11.09.2017 року головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами спільно з головним бухгалтером РЦ та відділом фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку РЦ провели організаційно-методичну 

нараду щодо питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД. Було 

обговорено такі нормативно-правові акти: Закон України «Про безоплатну правову допомогу», 

Постанову КМУ «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу» № 465 від 17.09.2014р., Лист Міністерства юстиції 

України від 23.02.2017р. № 6508-105-0-2-17/7. 

 23 серпня 2017 р. директором Центру проведено  робочу нараду-семінар з начальниками 

відділів центру та відділів бюро правової допомоги із запрошенням директора Регіонального 

центру. Обговорювались питання якості надання первинної і вторинної правової допомоги 

працівниками центру, критерії, за якими буде проводитись оцінювання роботи центрів, 

періодичность перевірок, опитування клієнтів по телефону та за допомогою анкетування клієнтів 

при відвідуванні центру, бюро (для заповнення скриньки для анкет). 

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. 

Центром розроблено Кейси з правових питань на тему «Сімейне право, розподіл власності 

подружжя та аліментів», «Іпотека, захист іпотечного майна», «Земельне право, особливості 

орендних правовідносин, Державний земельний кадастр України», «З питань оплати праці, права на 

надбавки та доплати» та «Як отримати земельну ділянку, яким чином оформити право власності». 

З метою проведення інформаційної компанії серед громадян про отримання ними 

безоплатної правової допомоги розроблено 5 видів листівок на тему: «Отримання безоплатної 

правової допомоги». 

Відділом підтримки та розвитку інфраструктури забезпечено роботу комп’ютерної техніки, 

локальної мережі, SIP телефонів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів у головному 

офісі Центру та всіх 4 відділах бюро правової допомоги. 

Проведено планову перевірку комп’ютерів та мережі центру, перевірку жорстких дисків на 

наявність помилок, збільшення оперативної памяті комп’ютерів. 

Здійснено придбання ноутбука, проведено планове технічне обслуговування принтерів.  

Для головного офісу Центру придбано і встановлено во всіх кабінетах жалюзі. В 

Новоодеськом бюро правової допомоги встановлено пожежну та охоронну сигналізацію,  в 

Очаківському та Новодеському бюро ПД проведено ремонт електромережі. Проведена робота для 

придбання в наступному кварталі додаткової оргтехніки - принтерів.  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з 01 липня 2017 р. по 30 вересня 2017 р.   Першим миколаївським 

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



29 
 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1746 звернень клієнтів, надано 2430 правових 

консультацій, 290 осіб  надали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 
645 896 203 

2 Відділ «Березанське БПД» 319 508 12 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 330 405 32 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 261 336 16 

5 Відділ «Очаківське БПД» 191 285 27 

 Разом по МЦ 1746 2430 290 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 287 рішень про 

надання БВПД ( 3 наказа про відмову у наданні БВПД) та надано  229 доручення адвокатам 

та 65 – наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів).  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

- іншого цивільного права –   321 (13,2 %), 

- сімейного права –                  288 (11,8 %), 

- договірного -                         271 (11,2 %),  

- земельного -                           260 (10,6 %),  

- житлового права –                 259 (10,6 %),   

- соціального забезпечення -   240 (9,8 %), 

- спадкового –                          223 (9,7 %), 

- трудового -                            150 (6,1 %),  

- адміністративного -               93  (3,7 %),  

- з питань виконання судових рішень -  37 (1,5 %), 

- медичне -                                23 ( 0,9 %),  

- неправові питання –               15 (0,6 %),  

- та з інших питань -               250 (10,3 %). 
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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) - 207 (71,4%),  

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

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 49 (16,9 %),  

- осіб з інвалідністю -  22 (7,7%)  

- внутрішньо-переміщених осіб –9 (3,1%), 

- діти-сироти – 1 (0,3 %) 

- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах-1 (0,3%),  

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 1 (0,3 %). 
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за ІІІ 

квартал 2017 року було: 

 

• здійснено 43 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 128 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 

452 особи, в тому числі 345 - звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

дистанційного пункту доступу до БПД та 107 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 120 актів від адвокатів, з них опрацьовано та оплачено 84 

• проведено 220 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ  98 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано 55  особам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

• протягом ІІІ кварталу на працівників Першого центру видано 65 наказів щодо надання БВПД 

громадянам,  а саме на складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів осіб. 
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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 

9/23 76/253 2 138 9 53 

2. Очаківське 

бюро правової 

допомоги 

7/24 8/19 2 14 7 10 

3. Ольшанське 

Бюро правової 

допомоги 

5/9 7/11 1 13 14 9 

4. Березанське 

Бюро правової 

допомоги 

13/36 30/45 3 31 22 14 

5. Новоодеське 

Бюро правової 

допомоги 

9/15 7/17 2 24 3 12 

Всього: 43/107 128/345 10 220 55 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




