
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  річного плану діяльності на 2018 рік у IІ кварталі 

 

ЗМІСТ: 

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1.1 Проведення (або участь) право просвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань. 

1.1.2  Проведення(або участь)  цільових семінарів, круглих столів, робочих зустрічей 

з керівниками ОМС щодо прийняття (внесення змін) Програм правової освіти 

громад та реалізації плану заходів проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

1.1.4 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання безробіттю 

1.1.5 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання випадків домашнього насильства 

1.1.7 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання злочинності 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

1.2.1 Проведення інформаційних заходів щодо розвитку партнерських мереж та 

залучення їх до консультування громади з правових питань 

1.2.2 Планування спільної діяльності з партнерами з метою реалізації проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», укладання меморандумів з потенційними партнерами 

1.2.3 Організація та участь у проведені семінарів, робочих зустрічей спільно з 

партнерами задля обміну досвідом вирішення типових проблем клієнтів 

1.2.4  Розробка та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів в 

рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

1.3.1 Здійснення вуличного інформування та флешмобів шляхом розповсюдження 

інформаційних матеріалів  та розміщення матеріалів з контактами центру та бюро 

1.3.3 Проведення семінарів  для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення на базі Терцентрів 



1.3.7 Проведення тематичних семінарів, лекцій в рамках реалізації проекту «Я МАЮ 

ПРАВО» 

1.3.10 Публікації в інтернет - виданнях.  

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 

1.4.4 Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

 

ІІ Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

2.1 Розвиток людських ресурсів для виконання функції представництва 

2.3. Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

 

ІІІ Результативні показники діяльності 

 

 



І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1.1 Проведення (або участь) право просвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань. 

1.1.2  Проведення(або участь)  цільових семінарів, круглих столів, робочих зустрічей 

з керівниками ОМС щодо прийняття (внесення змін) Програм правової освіти 

громад та реалізації плану заходів проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

 

08.02.2018 року начальник Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук Олена 

прийняла участь в засіданні постійної комісії Врадіївської районної ради з питань 

гуманітарної політики, культури, освіти, молоді, духовності, фізичної культури та спорту 

та соціального захисту населення, праці, охорони здоровʼя, сімʼї, материнства і дитинства, 

де повідомила присутнім про стан роботи Врадіївського бюро на території району за 4 

квартал 2017 року, а також звернула увагу членів комісії на стан загального рівня правової 

культури населення району та виконання заходів відповідно до Програми правової освіти 

населення на 2016-2018 роки.  

По закінченню засідання комісії, членам комісії були роздані інформаційні матеріали 

правового характеру «Я МАЮ ПРАВО!». 

  

 

19 березня начальником Южноукраїнського бюро правової допомоги було проведено 

робочу зустріч з головними спеціалістами відділу правової роботи апарату 

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету Заболотною А.В. та Чебан Я.С. 

В ході зустрічі було обговорено проблемні питання звернень громадян та їх вирішення а 

також шляхи співпраці. Наприкінці зустрічі було залишено візитівки з координатами 

бюро, буклети на різні правові ситуації та буклети загальнонаціонального право 

просвітницького проекту Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО". 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1910021375979908
https://www.facebook.com/vmcbvpd/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending&current_page=2


 

 

28 березня 2018 року відбулося засідання ХІX сесії Братської районної ради сьомого 

скликання. 

В засіданні сесії прийняли участь 19 депутатів районної ради, а також голова 

райдержадміністрації Олена Кузьміна, перший заступник голови райдержадміністрації 

Антоніна Шарата, народний депутат України Вадим Підберезняк, депутат Миколаївської 

обласної ради Олександр Казарін, начальники управлінь, відділів та служб 

райдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, сільські, селищний голови, а також головний спеціаліст Братського 

бюро правової допомоги Наталья Юдова. 

Під час засідання було розглянуто більше 20 питань, які були детально опрацьовані 

попередньо – на постійних комісіях районної ради. 

Після засідання присутніх поінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», роздано 

відповідні інформаційні матеріали, зокрема, буклети на правову тематику: "Не знаєш як 

вирішити спір?", "Вимагають хабара за іспит чи навчання?", "Твої права – Твій захист 

(правові орієнтири для кожної дитини)", "Забирають бізнес? Відбирають майно?", "Як 

оформити договір оренди землі?", "Не сплачуєш аліменти? Наслідки". та візитівки з 

контактними даними Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Бюро. 

29 березня по запрошенню Первомайської міськради Первомайське бюро правової 

допомоги були присутні на черговій сесії Первомайської міської ради сьомого скликання. 

На сесії було розглянуто питання про відведення земельних ділянок військовослужбовцям 

– учасникам АТО, ряд питань щодо надання матеріальної допомоги громадянам на 

лікування, земельні питання, питання комунальної власності міста, тощо. По завершенню 

працівники Первомайського бюро правової допомоги  серед присутніх відповідно до 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» поширили 6 

видів буклетів та листівки з контактами та місцезнаходженням бюро та центру. 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1935233940125318
https://www.facebook.com/yudovanatasha?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1935233940125318
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions


1.1.4 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання безробіттю 

 

2 лютого 2018 року працівники Вознесенського місцевого центру з надання 

БВПД спільно з працівниками Вознесенського міськрайонного центру зайнятості 

Миколаївської області провели семінар з громадянами на тему "Легальна зайнятість". 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб`єктом НБППД довела 

до відома присутніх інформацію про діяльність Вознесенського МЦ з НБВПД. Начальник 

відділу представництва Вознесенського МЦ з НБВПД розкрив питання "трудовий та 

колективний договір". Представник центру зайнятості розповів про механізми виплат 

грошової роботи по безробіттю. По закінченню семінару спеціалісти зазначених установ 

надали відповіді на запитання, що виникли у громадян стосовно працевлаштування.  

На інформаційних стендах та столах Вознесенського міськрайонного центру зайнятості 

Миколаївської області розміщені інформаційні матеріали з контактними даними 

Вознесенського МЦ з НБВПД та бюро і буклети з правових питань проекту " Я МАЮ 

ПРАВО" 

В рамках виконання плану заходів загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Я МАЮ ПРАВО, 2 лютого 2018 року відбулася зустріч начальника Єланецького 

бюро правової допомоги  І. Котенко із учнями шкіл, які виявили бажання ближче 

ознайомитися із професією «юрист». Зустріч відбулась також в рамках 

профорієнтаційного проект «PROF-TEST» головна ідея якого полягає в організації 

професійної практики учнів старших класів на підприємствах будь-якої форми власності у 

підрозділах (відділах), до яких відноситься їхня майбутня професія. На сьогодні 

партнером Єланецького БПД, Єланецьким районним центром зайнятості розпочато роботу 

щодо організації даного проекту «PROF-TEST», до якого залучилися Єланецька 

гуманітарна гімназія та Єланецька ЗОШ І-ІІІ ст. Участь в експерименті надає можливість 

учням «приміряти» майбутню професію на підприємстві та познайомитися з реальною 

роботою фахівця обраного профілю. В ході даної зустрічі Ірина розповіла учням про роль 

професії юриста в суспільстві, про реальність та перспективи на майбутнє. Ознайомила 

школярів із системою безоплатної правової допомоги в Україні та роль юриспруденції в 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1907375026244543/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1904510446531001


даному напрямку. В кінці зустрічі вручила учням буклети Я МАЮ ПРАВО 

 

 

6 лютого 2018 року у світі відзначається День безпечного Інтернету під гаслом 

«Створюй, спілкуйся та поважай: кращий Інтернет починається з тобою» з метою 

залучити до дій кожного, хто відіграє свою роль у створенні кращого Інтернету для всіх, 

зокрема, наймолодших користувачів. Більш того, це запрошення для всіх до поважливого 

онлайнового спілкування задля забезпечення кращого цифрового досвіду. В рамках 

відзначення цього дня, начальник Єланецького бюро правової допомоги О.Котенко, 

провідний спеціаліст Єланецького районного центру зайнятості С. Коваленко спільно із 

бібліотекарем Єланецької централізованої бібліотечної система Л.В. Тітовою для осіб, які 

перебувають на обліку в Єланецькому РЦЗ провели семінар на тему: « Безпечний інтернет 

сучасності ». Мета заходу : дослідити позитивні і негативні сторони Інтернету; засвоїти 

правила безпечної роботи в Інтернеті; розвивати логіку, кмітливість; сприяти обізнаності 

осіб про небезпеки, які існують в Інтернеті та про шляхи їх подолання; виховувати 

інформаційну культуру громадян. Під час заходу присутні виявили неабияку активність. 

Ставили питання, наводили приклади із свого життя, брали участь у обговорені даної 

теми, ділилися міркуваннями. Пізніше І.Котенко розповіла присутнім щодо проекту Я 

МАЮ ПРАВО» та вручила буклети Я МАЮ ПРАВО та інформаційні матеріали «Добрі 

поради з комп’ютерної безпеки». Крім того фахівець Єланецького БПД в рамках 

виконання плану заходів загальнонаціонального правопросвітницького проекту Я МАЮ 

ПРАВОпровела лекцію на тему: «Захист прав дітей та жінок: Аліменти», в ході якої 

розповіла про законодавче нововведення стосовно способів забезпечення належного 

виконання сплати аліментів. 

19 лютого 2018 року з метою підвищення рівня знань мешканців селища стосовно 

своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад 

захищати свої права, працівник Кривоозерського бюро правової допомоги в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщені 

Кривоозерському районному центрі зайнятості було розміщено буклети на правову 

https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1906451453003567/?type=3
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1913286435653402/?type=3


тематику та листівки з координатами Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та 

бюро. 

 

12.03.2018 провідним спеціалістом відділу надання соціальних послуг Братського 

районного центру зайнятості Олександром Неговорою спільно з начальником Братського 

бюро правової допомоги Василем Черновалюком проведено семінар для безробітних. 

Також присутніх поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО» та роздано відповідні інформаційні 

матеріали, зокрема, буклети на правову тематику: «Встановлення факту родинних 

відносин», «Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів», 

«Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 

власності», «Порядок розірвання шлюбу», «Позбавлення батьківських прав: підстави та 

порядок розгляду», «Умови призначення і виплат допомоги при народженні дитини», 

«Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у 

спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Поновлення на роботі 

незаконно звільненого працівника», «Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної 

плати», «Зняття з реєстрації місця проживання», «Виселення з квартири без надання 

іншого жилого приміщення та Позбавлення особи права користування жилим 

приміщенням», «Твої права – Твій захист (правові орієнтири для кожної дитини)», а також 

загальнодержавного правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО» - «Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи 

навчання?», «Яка відповідальність за несплату аліментів?», «Не знаєш як оформити 
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субсидію?» та візитівки з контактними даними Бюро. 

Того ж дня начальником бюро з метою забезпечення потреб громадян в правовій допомозі 

проведено прийом громадян у дистанційному пункті доступу на базі Братського РЦЗ. За 

консультаціями звернулась громадянка Ш. з питання спадкового права, на яке заявниці 

надано вичерпну консультацію. 

13 березня 2018 року відбувся інформаційно-просвітницький захід для безробітних 

в Кривоозерському районному центрі зайнятостіі на тему: на тему: «Я маю право!», 

«Доступ до безоплатної вторинної правової допомоги – як спосіб захисту порушених 

прав» та «Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладання». 

1)Виконуюча обов’язки начальника Кривоозерського бюро правової допомоги  Олена 

Кернасовська прийняла участь в інформаційному семінарі для безробітних, які 

перебувають на обліку у Кривоозерському районному центрі зайнятості, аби 

поінформувати їх стосовно доступу до якісної безоплатної правової допомоги. 

Виступаюча детально роз’яснила хто має право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, які саме правові послуги можна отримати в бюро, що потрібно для звернення 

до бюро. 

Олена повідомила про систему безоплатної правової допомоги , право на отримання 

первинної безоплатної правової допомоги, порядок реалізації права, та право на 

отримання вторинної правової допомоги. Також в ході лекції дано роз’яснення присутнім 

про зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення 

категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.. 

2)Працівник бюро проінформувала, щодо Всеукраїнського просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!" та наголосили, що мета проекту - 

сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та 

механізми ї захисту, також було роз’яснено порядок доступу до безоплатної правової 

допомоги та коло осіб які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також 

Олена Кернасовська розповіла відвідувачам центру зайнятості про колективний та 

трудовий договори про їх поняття та порядок укладання. 

3) По завершенню заходу фахівець бюро правової допомоги дала відповіді на питання, які 

виникли в учасників заходу. Учасники заходу отримали інформаційні буклети про 

систему безоплатної правової допомоги та інформаційне видання «Юстиція відкрита для 

людей». 

15.03.2018 року в рамках досягнутих раніше домовленостей та з метою реалізації 

проекту PROF-TEST за професією юрист для старшокласників району у Братському бюро 

правової допомоги проведено захід профорієнтування для молоді.  
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Цього дня начальником Братського бюро правової допомоги Василий Черновалюк спільно 

з провідним спеціалістом відділу надання соціальних послуг Братського районного центру 

зайнятості Олександром Неговорою проведено зустріч з учнями 11-А класу Братської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Школярів поінформовано щодо системи безоплатної правової допомоги в України, 

ознайомлено з основними цілями та завданнями діяльності, нормативно – правовою базою 

діяльності організації.  

Учням показано робочі місця працівників бюро та наглядно показано, яким чином 

проводиться прийом громадян. 

Також присутніх поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО», роздано відповідні інформаційні 

матеріали, зокрема, буклети на правову тематику: «Не знаєш як вирішити спір?», 

«Вимагають хабара за іспит чи навчання?», «Яка відповідальність за несплату аліментів?», 

«Твої права – Твій захист (правові орієнтири для кожної дитини)» та візитівки з 

контактними даними Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Бюро 

16 березня з метою розширення правової свідомості громадян начальником відділу 

представництва Вознесенського МЦ з надання БВПД в приміщенні Вознесенського 

міськрайонного центру зайнятості прочитано лекцію на тему "Легальна зайнятість". 

На інформаційних стендах та столах розміщено буклети з різноманітних правових питань 

та проекту Я МАЮ ПРАВО. Того ж дня, за потребою громадян, було організовано 

мобільну точку доступу та надано консультації з питання визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням. 

 

19 березня 2018 року працівником Кривоозерського бюро правової допомоги 

Вознесенський місцевий центр з надання БВПД розповсюджено буклети " Я МАЮ 

ПРАВО!" у приміщенні Кривоозерському районному центрі зайнятості. Загалом було 

розміщено шість видів буклетів "ЯМП", а саме: * Не знаєш, як вирішити спір?  
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* Забирають бізнес? Відбирають майно? 

* Вимагають хабара за іспит чи навчання?  

* Як оформити договір оренди землі?  

* Як оформити виплату субсидій?  

* Не сплачуєш аліменти? Наслідки.  

23 березня 2018 року з метою підвищення правової свідомості громадян працівники 

Доманівського бюро правової допомоги провели семінар для громадян, які стоять на 

обліку Доманівського районного центру зайнятості. Присутніх повідомили про роботу та 

функції Доманівського бюро правової допомоги, які категорії громадян можуть 

скористатись послугами адвоката для отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

26 березня 2018 року відбувся інформаційно-просвітницький захід для безробітних 

в Кривоозерському районному центрі зайнятості на тему: на тему: « Я МАЮ ПРАВО!» та 

«Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладання». 

Виконуюча обов’язки начальника Кривоозерського відділу бюро правової допомоги  

Олена Кернасовська прийняла участь в інформаційному семінарі для безробітних, які 

перебувають на обліку у Кривоозерському районному центрі зайнятості, аби 

проінформувати щодо Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції 
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України "Я МАЮ ПРАВО!" та наголосили, що мета проекту - сформувати нову правову 

свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та механізми ї захисту, також 

було роз’яснено порядок доступу до безоплатної правової допомоги та коло осіб які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також працівник розповів 

відвідувачам центру зайнятості про колективний та трудовий договори про їх поняття та 

порядок укладання. По завершенню прийому громадян, було надано інформаційні 

друковані матеріали "Я МАЮ ПРАВО!" та візитівки з контактами органів БПД. 

1.1.5 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання випадків домашнього насильства 

 

З метою належної реалізації Законів України «Про безоплатну правову допомогу», 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» Вознесенським МЦ НБВПД 27 

березня 2018 року організовано робочу зустріч з представниками органів та установ м. 

Вознесенськ та району, на які Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

 

29 березня 2018 року начальник Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук 

О.Ю. взяла участь в проведені «круглого столу» який був проведений в приміщенні 

Врадіївської районної державної адміністрації за участю Служби в справах дітей 

Врадіївської державної адміністрації , Врадіївського районного центру соціальних служб 
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для сім’ї , дітей та молоді та Врадіївського бюро правової допомоги.  

Під час зустрічі було обговорено Закон України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII "Про 

запобігання та протидію домашньому насильству". Особливу увагу приділено питанню 

щодо порядку дій органів влади у разі повідомлення про випадок насильства в сім’ї. 

1.1.7 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання злочинності 

 

06 лютого начальником Южноукраїнського бюро правової допомоги спільно з 

начальником Арбузиинського МРВ з питань пробації Південного МРУ з питань 

виконання покарань МЮ Петренко Альоною Леонідівною, старшим інспектором 

Арбузиинського МРВ з питань пробації Південного МРУ з питань виконання покарань 

МЮ Алєксєєнко Василем Васильовичем та фахівцем (з питань соціальної роботи із 

суб'єктами пробації) Арбузиинського МРВ з питань пробації Південного МРУ з питань 

виконання покарань МЮ Фоменко Андрієм Олеговичем було проведено лекцію для осіб 

які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі на тему: "Безоплатна 

правова допомога". Розглянуто питання:  

- Що таке безоплатна правова допомога?  

- Як її отримати?  

- Яким категоріям осіб надається безоплатна вторинна правова допомога?  

В приміщенні Арбузинського МРВ з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 

покарань МЮ присутнім роздано листівки з координатами та телефонами  бюро, а також 

буклети загальнонаціонального право просвітницького проекту Міністерва юстиції 

України " Я МАЮ ПРАВО". 

 

 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

1.2.1 Проведення інформаційних заходів щодо розвитку партнерських мереж та 

залучення їх до консультування громади з правових питань 

 

04 січня 2018 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктом надання БППД Вознесенського місцевого центру з надання БВПД проведено 
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робочу зустріч з головою Прибужанівської сільської ради, де узгоджено графік прийому 

громодян стосовно правових питань, визначено дні проведення семенарів та лекцій в 

навчальних закладах. 

02.02.2018 року представники Доманівського бюро правової допомоги провели 

робочу зустріч з завідуючою сектору Державної міграційної служби Доманівського 

районного відділу УМВС України в Миколаївській області Русляк М.П. В ході зустрічі 

працівники Доманівського БПД розповіли про систему надання безоплатної правової 

допомоги в Україні, що місією даної системи є захист прав людини шляхом забезпечення 

рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і 

правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад 

та спільнот. Під час зустрічі було досягнуто домовленості про подальшу співпрацю. По 

завершенню зустрічі було повідомлено про право просвітницький проект Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».  

В холі паспортної служби та серед присутніх були розповсюджені інформаційні буклети 

«ЯМП!» 

                            

06. 02. 2018 року начальником Южноукраїнського бюро правової 

допомоги Зоткіною Ганною було проведено робочу зустріч з працівниками 

Арбузинського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В ході зустрічі було 

обговорено співпрацю, поширено інформаційні матеріали з координатами та телефонами 

бюро правової допомоги, а також буклети загальнонаціонального право просвітницького 

проекту Міністерва юстиції України "Я МАЮ ПРАВО". 

Правопросвітництво є одним із напрямів реалізації державної політики по 

забезпеченню громадянам доступу до безоплатної правової допомоги, з цією метою ️07 
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лютого 2018 року начальником Братського бюро правової допомоги проведено робочу 

зустріч з начальником Братського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області 

Щербиною Н.М. 

В рамках робочої зустрічі обговорено взаємодію в напрямку реалізації заходів 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО» щодо інформування громадян про механізми захисту їх прав.  

Крім цього, на стендах установи розміщено інформаційні матеріали, зокрема, буклети на 

правову тематику: «Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи 

навчання?», «Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів», 

також поширив #видання "Юстиція відкрита для людей" та візитівки з контактними 

даними Бюро. 

З метою взаємодії в рамках інформаційної кампанії по популяризації серед 

населення району, а особливо, сільських населених пунктів, системи безоплатної правової 

допомоги та загальнодержавного правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України « Я МАЮ ПРАВО », 09 лютого 2018 року начальником Братського бюро 

правової допомоги Василий Черновалюк проведено робочу зустріч з директором 

комунальної установи «Братський районний центр фінансово – господарського та 

навчально-методичного забезпечення закладів освіти» Братської районної ради 

Миколаївської області Грудкою А.В. 

За підсумками зустрічі підписано меморандум про співпрацю та досягнуто домовленості 

про створення на базі установи мобільного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги.  

На стендах установи розміщено інформаційні матеріали, зокрема, буклети на правову 

тематику:  

«Встановлення факту родинних відносин», «Порядок розірвання шлюбу», а також 

загальнодержавного правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України « Я 

МАЮ ПРАВО » - «Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи 

навчання?», «Не знаєш як оформити субсидію?» та візитівки з контактними 

даними Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Бюро. 

З метою формування нової правової культури у суспільстві, що забезпечить сталий 

розвиток України як сучасної правової демократичної держави, підвищення рівня знання 

українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та 

спроможності громадян захищати свої права, 12 лютого 2018 року працівник 

Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання 
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БВПД провела робочу зустріч із працівником Кривоозерського районного відділу ДВС.  

Під час робочої зустрічі було обговорено питання проведення спільних 

правопросвітницьких заходів, інформування громадян про можливості отримання 

безоплатної правової допомоги у рамках реалізації правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!". 

13 лютого 2018 року начальником Братського бюро правової допомоги Василий 

Черновалюк проведено робочу зустріч з начальником Братського районного відділу ДВС 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Константіновою 

А.О., в рамках якої обговорено взаємодію щодо реалізації заходів загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО » по 

інформуванню громадян про механізми захисту їх прав. 

Крім цього, обговорено набуття чинності норм законодавства щодо посилення 

відповідальності за несплату аліментів та досягнуто домовленостей щодо співпраці в 

рамках допомоги громадянам по стягненню аліментів. 

Також, на стендах установи розміщено інформаційні матеріали, зокрема, буклети на 

правову тематику: «Встановлення факту родинних відносин», «Порядок розірвання 

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

призначення і виплат допомоги при народженні дитини», «Встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих документів», «Стягнення нарахованої, але не 

виплаченої заробітної плати», «Поновлення на роботі …», а також загальнодержавного 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО » - «Не 

знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи навчання?», «Яка 

відповідальність за несплату аліментів?», «Не знаєш як оформити субсидію?», видання 

"Юстиція відкрита для людей", візитівки з контактними даними Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД та Бюро. 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО та в рамках виконання Меморандуму про співпрацю укладеного між 

Єланецьким бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та 

Громадською організацією «Районна рада ветеранів», Єланецьким бюро правової 

допомоги та Возсіятською сільською радою , 20 лютого 2018 р. начальник Єланецького 

БПД Вознесенський місцевий центр з надання БВПД Ірина Котенко спільно із головою 

громадської організації Іриною Морозовою та заступником начальника Управління 

соціального захисту населення Юлією Гавриловою здійснили спільний виїзд до 

віддаленого населено пункту, села Возсіятське Єланецького району. Під час виїзду до с. 

Возсіятське було проведено ряд заходів, а саме: 
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• В приміщенні Возсіятської сільської ради відбулися збори ветеранів первинної 

організації. На зборах були присутні голова первинної ветеранської організації Скопінська 

Л.Л., ветерани та мешканці села Возсіятське. Під час зустрічі обговорювалися соціальні 

питання громадян, зокрема шляхи поліпшення соціального обслуговування громадян 

похилого віку та ветеранів за місцем проживання. Керівник Єланецького 

БПД Вознесенський місцевий центр з надання БВПДІ.Котенко повідомила присутніх про 

функціонування Бюро, ознайомила із принципами та метою роботи відділу, роз’яснила 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги особам, згідно із 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Надала візитки із координатами 

Єланецького БПД та буклети Я МАЮ ПРАВО 

• В приміщені Возсіятської сільської ради відбулася робоча зустріч керівника Єланецького 

бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД Котенко І.О. та 

фахівцями із соціальної роботи відділу надання соціальних послуг Управління 

соціального захисту населення Єланецької районної державної адміністрації Пасічник 

О.В. та Машкін Т.В. Під час зустрічі І.Котенко розповіла про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні в цілому, та зокрема щодо функціонування на території 

Єланеччини Єланецького бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД. Ознайомила із положенням Закону України « Про безоплатну правову 

допомогу» в частині категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги. Під час зустрічі обговорювали питання надання 

соціальних послуг мешканцям села Возсіятське та найбільш гострі проблеми з якими 

громадяни звертаються до фахівців відділу. Крім того обговорили питання дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, тимчасово влаштованих дітей, які залишилися без піклування 

батьків або осіб, що їх замінюють та потребують надання їм правової допомоги. В кінці 

зустрічі сторони обмінялися контактами. І.Котенко в приміщенні відділу надання 

соціальних послуг залишила візитки з координатами Єланецького БПД та буклети Я 

МАЮ ПРАВО 

22 лютого 2018 року заступником начальника Доманівського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПДЄгоровим Д. С. 

проведено #робочу_зустріч з директором Доманівського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Арматраут Г.І. та фахівцем із соціальної роботи 

ДРЦСССДМ Кулішовою І.Г.. Під час зустрічі обговорювались основні завдання 

діяльності бюро та питання можливої подальшої співпраці ДРЦСССДМ та бюро в 

проведенні правопросвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 
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складних життєвих обставинах та потребують правової допомоги. Також під час зустрічі 

представник бюро розповів про загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства Юстиції України Я МАЮ ПРАВО. За результатами проведеної зустрічі з 

Доманівським РЦСССДМ досягнуто домовленості про подальшу #співпрацю. 

05.03.2018 начальником Южноукраїнського бюро правової домопомоги Анна 

Зоткина (Anna Zotkina) Вознесенський місцевий центр з надання БВПД було проведено 

робочу зустріч з керівником відділення банку "Креді Агріколь" Рескоале Юлією 

Василівною. В ході зустрічі, було обговорення шляхи надання безоплатної правової 

допомоги, категорії осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога, а також, 

було залишено для працівників відділення та клієнтів банку візитівки з координатами 

бюро та буклети загальнонаціонального право просвітницького проекту Міністерства 

юстиції України Я МАЮ ПРАВО 

06.03.2018 року з метою виконання плану заходів щодо реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України Я 

МАЮ ПРАВО та з метою інформування громадян щодо їх прав та механізмів їх захисту. 

Працівники Доманівського бюро правової допомоги здійснили виїзд до с. Маринівка, 

Доманівського району та провели #робочу_зустріч з працівниками Маринівського 

професійного аграрного ліцею стосовно питань безоплатної правової допомоги та надано 

інформаційні матеріали для самостійного вивчення.  

23 березня працівники Доманівського бюро правової допомоги провели #робочу_зустріч з 

головою Доманівської районної організації ветеранів війни та праці Осадчук Раїсою 

Олександрівною. На зустрічі було оговорено систему безоплатної правової допомоги.  

1.2.2 Планування спільної діяльності з партнерами з метою реалізації проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», укладання меморандумів з потенційними партнерами 

 

5 січня 2018 року відбулася робоча зустріч начальника бюро І.Котенко та 

начальника сектору пробації Т. Топчу. Метою зустрічі було підписання угоди про 

створення та функціонування на базі Єланецького сектору пробації дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги. Сторони дійшли згоди по даному питанню, 

розробили графік роботи дистанційного пункту, домовились про розповсюдження даної 

інформації серед населення усіма доступними способами.  

7 лютого з метою організації спільної діяльності у проведенні комплексу заходів з 

правової освіти населення, працівники Доманівського бюро правової 
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допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД підписали #меморандум про 

співпрацю з директором Доманівської централізованої бібліотечної системи Друзь А.І. 

Завдяки тривалій плідній співпраці начальника Южноукраїнського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПДЗоткіною Ганною з директором 

Комунального закладу "Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Южноукраїнська" Мартинко Антоніною Валеріївною, сьогодні,  

09 лютого було підписано #Меморандум про співпрацю для більш активної участі у 

підвищенні правової обізнаності населення, проведення спільних заходів, семінарів та 

лекцій в Комунальному закладі "Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Южноукраїнська" та Університеті ІІІ віку. 

З метою створення та організації роботи дистанційного пункту, що має на меті 

спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та задоволення потреб у правових 

послугах, як соціально-вразливих категорій громадян (зокрема, таких як люди з 

інвалідністю, люди похилого віку або з обмеженими фізичними можливостями, одинокі 

особи, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо 

переміщені особи),  21.02.2018 року підписано угоду про співпрацю між Веселинівським 

районним відділом з питань пробації Південного міжрегіонального відділу з питань 

пробації Міністерства юстиції України та Вознесенський місцевий центр з надання БВПД. 

Під час зустрічі узгоджено графік прийому громадян та заходи розповсюдження 

інформації правопросвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО 

23 лютого начальником Южноукраїнського бюро правової допомогиАнна 

Зоткина Вознесенський місцевий центр з надання БВПД було проведено робочу зустріч з 

начальником Южноукраїнського об'єднаного управління Пенсійного фонду України 

Миколаївської області Діденко Світланою Валеріївною.  

За результатами зустрічі було підписано меморандум про співпрацю в проведенні 

спільних заході, лекцій, семінарів а також в поширенні інформації про можливість 

кожного отримати безоплатну правову допомогу та загальнонаціональний право 

просвітницький проект Міністерва юстиції України Я МАЮ ПРАВО 

21 березня Нова точка доступу до безоплатної правової допомоги. На початку 

кожного місяця громадяни Вознесенська та району можуть отримати відповіді на правові 

питання в дистанційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Вознесенського міськрайонного суду.  

 

28 березня, в Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД відбулась 

робоча зустріч інтеграторів Вознесенський місцевий центр з надання БВПД, Другий 
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миколаївський місцевий центр з надання БВПД, комунікатора Регіональний центр з 

надання БВПД у Миколаївській області та представниці Головне територіальне 

управління юстиції у Миколаївській області. 

В рамках зустрічі обговорили: 

- стратегічну сесію планування подальшого розвитку інституту інтеграторів, яка 

нещодавно відбулась в Києві; 

- розроблення програми надання безоплатної правової допомоги; 

- спільні правопросвітницькі заходи, в тому числі в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

Дякуємо заступниці директора Вінницький місцевий центр з надання БВПДНаталя 

Смішна, яка приєдналась до зустрічі через Skype-зв'язок та поділилась досвідом реалізації 

програм надання безоплатної правової допомоги. 

В результаті зустрічі заплановано організувати спільний захід, який відбудеться в форматі 

марафону та планується вже на червень цього року. Реалізація марафону поширюється на 

всю Миколаївську область. 

Детальну інформацію очікуйте в наступних публікаціях. 

Ми завжди відкриті для співпраці, тому долучайтесь до нашої правопросвітницької 

діяльності! 

 

1.2.3 Організація та участь у проведені семінарів, робочих зустрічей спільно з 

партнерами задля обміну досвідом вирішення типових проблем клієнтів 

 

05 лютого 2018 року працівником Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД проведено семінар на тему: « Я 

МАЮ ПРАВО!» для працівників Миколаївської філії ВАТ «Укертелеком» ЦПТ №5. 

Працівників проінформовано, щодо Всеукраїнського просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!" та наголошено, що мета проекту - 

сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та 

механізми їх захисту.  

Усі учасники заходу отримали інформаційні буклети на різну правову тематику із 

зазначенням адрес органів системи БПД. 

З метою співпраці в наданні правової допомоги неповнолітнім, 09 лютого 2018 року, 

начальник Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук О.Ю. провела робочу зустріч з 

представниками служби у справах дітей Врадіївської райдержадміністрації. 

Під час зустрічі Адамчук О. ознайомила присутніх з основними положеннями Закону 
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України «Про безоплатну правову допомогу», звернула увагу на категорії осіб, які мають 

право на таку допомогу та зосередили особливу увагу на співпраці при вирішенні 

проблемних питань щодо захисту прав неповнолітніх, а саме надання правових 

консультацій з питань: позбавлення батьківських прав, порядку усиновлення дітей, 

захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

По закінченню зустрічі в службі у справах дітей були розміщені консультаційні буклети з 

різних правових питань, методичні рекомендації про «Порядок надання безоплатної 

первинної правової допомоги», інформаційні листівки та плакати щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

07 лютого проведено робочу_зустріч з працівниками Веселинівського дошкільного 

начального закладу. Присутнім доведено до відома інформацію про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, акцентовано увагу на створенні та функціонуванні 

Веселинівського бюро, а також надано роз'яснення стосовно надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, які правові послуги включають кожна із них, 

хто є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу та який порядок 

звернення за її наданням. Крім того, головний спеціаліст прозвітувала про результати 

діяльності Веселинівського бюро правової допомоги за 2017 рік.   

8 лютого працівники Вознесенського МЦ з НБВПД провели робочу зустріч з 

працівниками Вознесенської міської ради, де розглянули питання розміщення роз`яснень з 

правових питань на офіційному сайті Вознесенської міської ради. 
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09 лютого начальником Первомайського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД Порхун В.М. проведено робочу зустріч з головою 

Ленінської сільської ради Токар К.Ю.. В рамках робочої зустрічі було обговорено 

земельні питання, а саме щодо безоплатної приватизації земельних ділянок відведених для 

ведення особистого селянського господарства. 

14 лютого в приміщенні Врадіївського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області відбулась нарада начальника 

Врадіївського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД Адамчук О. та начальника відділу ДВС Іванова В.М., на якій було розглянуто Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів».  

Іванов В.М. зазначив, що відповідно до вищезазначеного Закону були внесені зміни до 

Закону України «Про виконавче провадження», який передбачає, що за наявності 

заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 

платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови про: 

• тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України; 

• тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; 

• тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, 

пневматичною та вихолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії; 

• тимчасове обмеження боржника у праві полювання. 

При цьому визначається ряд застережень, коли тимчасове обмеження боржника у праві 

керувати транспортними засобами не може бути застосовано, зокрема, у разі: 

• якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела 

засобів для існування; 

• використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи 

перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в 

установленому порядку, або дитини з інвалідністю; 

• проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом 

осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 

період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання 

військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної 

операції; 
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• розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, 

встановленому законом. 

По закінченню зустрічі в службі були розміщені консультаційні буклети з різних правових 

питань, методичні рекомендації про «Порядок надання безоплатної первинної правової 

допомоги», інформаційні листівки щодо загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту « Я МАЮ ПРАВО!». 

20 лютого 2018 року минає чотири роки з того часу, коли Україна пережила криваві 

події – розстріл на Майдані. Сотня українців віддала своє життя за честь, за волю, за право 

бути Українцями і за свою Батьківщину. З нагоди річниці вшанування Героїв Небесної 

Сотні в бібліотеках району пройшла низка патріотичних заходів в яких прийняв участь 

працівник Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД . Присутнім громадянам повідомили про роботу та функції 

Кривоозерського бюро правової допомоги, категорії громадян, які можуть скористатись 

послугами адвоката, умови отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю з Арбузинською районною 

державною адміністрацією для обміну досвідом на базі Южноукраїнського бюро правової 

допомоги 21.02.2018 відбулась#робоча_зустріч начальника Южноукраїнського бюро 

правової допомогиВознесенський місцевий центр з надання БВПД Анна Зоткиназ 

завідувачем юридичного сектору Арбузинської районної державної адміністрації Невертій 

Оленою Миколаївною. В ході зустрічі було обговорено найчастіші звернення громадян до 

Арбузинської РДА та шляхи їх вирішення. 

Також доведено до відома про правопросвітницький проект Я МАЮ ПРАВО 

Керівника відділу «Єланецьке бюро правової допомоги» Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД І.О.Котенко включено до складу комісії з питань захисту прав 

дитини Єланецької райдержадміністрації. Таким чином, 21 лютого 2018 року відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації, на якій була 

присутня і керівник Єланецького БПД І.Котенко. На засіданні членами комісії розглянуто 

ряд питань: про неналежне виконання батьківських обов’язків громадянами по 

відношенню до малолітніх дітей, надання дозволу на переоформлення спадщини на 

малолітніх дітей, про позбавлення батьківських прав громадян по відношенню до 

малолітніх дітей, а також продовження терміну перебування малолітньої дитини в 

Миколаївському Будинку дитини, про зняття з соціального супроводу сім'ї, згідно з 

клопотанням районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Також, 

розглянуто і затверджено індивідуальні плани на дітей, позбавлених батьківського 
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піклування. Комісією опрацьовані усі питання. За результатами розгляду заяв та поданих 

документів були прийняті відповідні рішення. 

21 лютого 2018 року згідно з розпорядженням Кривоозерської РДА від 24.01.2018р. 

та від 31.01.2018 р. працівника Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД включено до складу координаційної ради з питань сім’ї, 

жінок та дітей при райдержадміністрації та до складу робочої групи по взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

 

23.02.3018 заступник начальника Доманівського бюро правової допомоги був 

присутній на річному звіті голови Доманівської Районної Державної Адміністрації за 2017 

рік та колегії на якій обговорювали стан, тенденції та підсумки соціально-економічного 

розвитку Доманівського району за 2017 рік. По завершенню колегії серед присутніх були 

поширені друковані матеріали з контактними даними бюро . 

06 березня 2018 року працівник Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД прийняла участь в урочистих 

заходах з нагоди відзначення 95- річниці утворення Кривоозерського району. Присутнім 

громадянам повідомили про роботу та функції Кривоозерського бюро правової допомоги, 

категорії громадян, які можуть скористатись послугами адвоката, умови отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Всі учасники даного заходу отримали 

буклети" Я МАЮ ПРАВО!" :  

- «Відчуження земельної ділянки у державну чи комунальну власність»; 

- «Договір емфітевзису»;  

- «Норми розміщення господарських будівель біля житлового будинку»;  
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- «Вимагають хабар за іспит чи навчання?»;  

- «Не знаєш як вирішити спір?»;  

- «Не знаєш як оформити субсидію?»;  

- «Не знаєш як оформити договір оренди землі?»;  

- «Не отримуєш аліменти?» та інформаційні друковані матеріали з контактами органів 

системи БПД. 

6 березня працівники Вознесенського МЦ з НБВПД прийняли участь в робочій 

зустрічі з питань протидії домашньому насильству, організовану працівниками Другий 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД. 

7 березня фахівці Братського бюро правової допомоги Василий 

Черновалюк та Наталья Юдова взяли участь в урочистих заходах, присвячених річниці від 

дня народження видатного художника слова, патріота України - Тараса Григоровича 

Шевченка. 

Голова райдержадміністрації Кузьміна О.П. та голова районної ради Фесько Т.М. 

привітали всіх присутніх з 204-ю річницею від дня народження Кобзаря, а вихованці 

Братського будинку творчості школярів представили театралізовану літературно-музичну 

композицію.  

По закінченню заходу серед присутніх поширено інформаційні матеріали, зокрема, 

буклети на правову тематику: «Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із 

земель державної і комунальної власності», «Умови призначення і виплат допомоги при 

народженні дитини», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку 

відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», а також 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО» - «Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи 

навчання?» та візитівки з контактними даними Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД та Бюро. 

06.03.2018 року працівники Доманівського бюро правової допомоги спільно із 

старшим інспектором Доманівського РВ з питань пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України, майором внутрішньої служби Шейко О.І., провели робочу зустріч з заступником 

директора з навчально-виховної роботи Маринівського професійного аграрного ліцею 

Богдановою А. М.. В ході проведення даної робочої зустрічі на обговорення було 

винесення ряд питань актуальних на даний час, що стосується підліткової злочиності. 
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12.03.2018 року працівники Доманівського бюро правової допомоги провели робочу 

зустріч з працівниками Маринівської сільської ради. Присутнім повідомили про роботу та 

функції Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Доманівського бюро правової 

допомоги, категорії громадян, які можуть скористатись послугами адвоката, умови 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та повідомили про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України Я 

МАЮ ПРАВО, що однією з найголовніших цілей даного проекту є підвищення юридичної 

грамотності українських громадян. Серед присутніх були поширенні інформаційні 

плакати та буклети «ЯМП». 

13 березня 2018 року працівники Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД провели робочу зустріч з працівниками Прибужанівської сільської ради стосовно 

питань пенсійної реформи та розмістили інформаційни буклети проекту Я МАЮ 

ПРАВО на стендах та столах в приміщенні ради для самостійного ознайомлення 

громадян. 

Того ж дня в приміщенні магазину с.Прибужани Вознесенського району розміщено 

візитівки Вознесенського МЦ з НБВПД та Бюро, а також буклети і плакати з правових 

питань #ЯМП. 

В рамках реалізації загальнонаціонального просвітницького проекту Міністерства 

юстиції України Я МАЮ ПРАВО та з нагоди відзначення Дня українського добровольця, 

14 березня в Єланецька централізована бібліотечна система відбулися заходи приурочені 

цій даті. На заході були присутні учасники бойових дій (УБД), ветерани війни, та 

учасники антитерористичної операції(АТО). На зустріч також була запрошена начальник 

Єланецького бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД І.Котенко. Бібліотекар Л. Тітова та начальник бібліотеки В. Слободніченко 

привітали присутніх із цією видатною датою. Після цього Ірина Котенко розповіла 

присутнім про систему безоплатної правової допомоги в Україні, напрями роботи та 

повноваження, які виконують фахівці системи БПД. Розповіла, які види послуг можливо 

отримати звернувшись безпосередньо до Єланецького бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД. Крім того повідомила 

учасників про категорії осі, які мають право на безкоштовного адвоката згідно із Законом 

України "Про езоплану правовоу допомогу". Окремо зупинилась на 

загальнонаціональному просвітницькому проекті Я МАЮ ПРАВО, вручила буклети Я 

МАЮ ПРАВО та візитки з координатами Бюро. 

14 березня 2018 року працівником Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД проведено робочу зустріч з 
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працівником бібліотеки с. Бурилове. Під час робочої зустрічі обговорено порядок надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомлено з Всеукраїнським 

правопросвітницьк проектом Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!". Також у 

приміщені бібліотеки села були розповсюдженні буклети " Я МАЮ ПРАВО!" та візитівки 

з контактами Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та бюро. 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО та в рамках виконання Меморандуму про співпрацю укладеного між 

Єланецьким бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та 

Громадською організацією «Районна рада ветеранів», Єланецьким бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Ясногородською сільською 

радою, 15 березня 2018 р. начальник Єланецького БПД Ірина Котенко спільно із головою 

громадської організації Іриною Морозовою та заступником начальника Управління 

соціального захисту населення Юлією Гавриловою здійснили спільний виїзд до 

віддаленого населено пункту, села Ясногородка Єланецького району. Під час виїзду до с. 

Ясногородка відбулися збори ветеранів первинної організації. На зборах були присутні 

голова Ясногородської сільської ради Шатохіна Л.І. голова первинної ветеранської 

організації Крисіна К.П. пенсіонери та ветерани села Ясногородка. Під час зустрічі 

обговорювалися соціальні питання громадян, зокрема шляхи поліпшення соціального 

обслуговування громадян похилого віку та ветеранів за місцем проживання.  

                                                    

Керівник Єланецького БПД І.Котенко розповіла присутнім про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, повідомила присутніх про функціонування Єланецького 

Бюро на території Єланеччини, напрями роботи та повноваження, які виконують фахівці 

системи БПД. Ознайомила із принципами та метою роботи відділу, роз’яснила порядок 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги особам, згідно із Законом 

https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending&current_page=2


України «Про безоплатну правову допомогу». Крім цього детально роз’яснила 

громадянам категорії осіб, які мають право на безоплатного адвоката. Надала візитки із 

координатами Єланецького БПД, буклети Я МАЮ ПРАВО, інформаційне видання 

«Юстиція відкрита для людей» та буклети системи безоплатної правової допомоги із 

правовими консультаціями. Також повідомила присутніх, що Єланецьке бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПДсприяє спрощенню доступу до 

правової допомоги. Одним з кроків на зустріч суспільним проблемам є адресна допомога. 

Якщо особа з причин, пов’язаних зі станом здоров’я, не може особисто прийти чи 

приїхати до бюро, то працівники за телефонним дзвінком прибувають до такої особи 

додому для особистого спілкування. 

19 березня 2018 року працівниками Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД спільно з працівниками 

Кривоозерського районного сектор з питань пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України проведено круглий стіл на тему: «Надання первинної та вторинної правової 

допомоги» та «Заходи та методи попередження злочинності». 

Під час проведення круглого столу активно обговорювалося питання запобігання 

злочинності, зміцнення законності, забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

громадян. 

Також працівники бюро проінформували щодо Всеукраїнського просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!" та наголосили, що мета проекту - 

сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та 

механізми їх захисту. 

19 березня У дружній атмосфері розпочалась у Києві дводенна робоча зустріч із 

огляду перспектив діяльності державної системи безоплатної правової допомоги 

Протягом двох днів представники Координаційного центру з надання правової допомоги 

разом із директорами 95 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі - БВПД) обговорять перспективи подальшої діяльності державної системи 

БПД. 

Захід організовано за ініціативи Координаційний центр з надання правової 

допомоги спільно з Українською фундацією правової допомоги за 

підтримки Міжнародний фонд "Відродження" 

 

27-28 березня Працівники Вознесенський місцевий центр з надання БВПД прийняли 

участь в обласному Форум Громад 
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28 березня 2018 року працівниками Кривоозерського бюро правової допомоги 

спільно з працівниками Кривоозерського районного сектор з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України проведено круглий стіл на тему: «Заходи та методи 

попередження злочинності». 

Під час проведення круглого столу активно обговорювалося питання запобігання 

злочинності, зміцнення законності, забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

громадян. 

Також працівники бюро проінформували щодо Всеукраїнського просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!" та наголосили, що мета проекту - 

сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та 

механізми їх захисту. По завершенню засідання круглого столу було розповсюджено 

буклети " Я МАЮ ПРАВО!" та візитівки з контактами Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД та бюро. 

 

1.2.4  Розробка та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів в 

рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

 

13 березня Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

року №638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту " Я МАЮ ПРАВО» у 2017-

2019 роках» та наказу Міністерства юстиції України від 16.08.2017 року №2611/5 «Про 

реалізацію проекту « Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є підвищення правової свідомості 

українців та інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному 

житті у правовий спосіб, у Первомайській міській централізованій бібліотечній системі 

створено правопросвітницьку зону " Я МАЮ ПРАВО!». Це інтерактивний простір у якому 

кожен бажаючий може ознайомитися із збірниками нормативно-правових актів 

«Офіційний вісник України» за 2018 рік. Працівники Первомайського Бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД долучились до даного заходу та 

розмістили плакат «Знаю! Дію! Захищаю!» а також буклети «Не знаєш, як оформити 

субсидію?», «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?», «Забирають бізнес? 

Відбирають майно?». 

14 березня Проаналізувавши питання, з якими звертаються громадяни, начальником 

Братського бюро правової допомоги Василий Черновалюкрозроблено інформаційні 

буклети: «Право на земельну частку (пай)» та «Порядок безоплатної приватизації 
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громадянами земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства», в 

яких викладено основні норми діючого законодавства та напрями реалізації прав громадян 

щодо піднятих питань. 

 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

1.3.1 Здійснення вуличного інформування та флешмобів шляхом розповсюдження 

інформаційних матеріалів  та розміщення матеріалів з контактами центру та бюро 

 

02 лютого 2018 року працівниками Врадіївського бюро правової допомоги було 

поширено інформаційні матеріали з адресою Врадіївського бюро правової допомоги та 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД на залізничному вокзалі селища 

Врадіївка.  

Крім того було розміщено буклети загальнодержавного правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО». 

6 лютого працівники Вознесенського МЦ з НБВПД провели вуличне інвормування в 

м.Вознесенськ. До відома громадян доведено інформацію про надання безоплатної 

правової допомоги та правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!" та роздано буклети 

та візитівки. 

                    

07 лютого проведено вуличне інформування в с.Нововоскресенка, Веселинівського 

району. Для жителів сільської місцевості було поширено інформацію про діяльність 

Веселинівського бюро правової допомоги, про мету безоплатної правової допомоги, 
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порядок отримання вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час інформування, громадяни 

отримали інформаційні буклети #ЯМП та листівки з інших юридичних питань та 

координатами Бюро. 

07 лютого проведено вуличне інформування в с.Нововоскресенка, Веселинівського 

району. Для жителів сільської місцевості було поширено інформацію про діяльність 

Веселинівського бюро правової допомоги, про мету безоплатної правової допомоги, 

порядок отримання вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час інформування, громадяни 

отримали інформаційні буклети ЯМП та листівки з інших юридичних питань та 

координатами Бюро. 

8 лютого працівниками Доманівського бюро правової допомоги з метою виконання 

плану заходів щодо реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та з метою інформування громадян 

щодо їх прав та механізмів їх захисту на території смт. Доманівка, Доманівського району 

проведено вуличне інформування громадян та розповсюджено інформацію з різних 

правових питань #ЯМП. На зупинках громадського транспорту та в зонах загального 

доступу розміщено візитівки з контактами Бюро. 

9 лютого в приміщенні сільської ради розміщено інформаційні плакати та буклети Я 

МАЮ ПРАВО 

09 лютого працівниками Первомайського бюро Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД в приміщенні Первомайського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області 

на інформаційному стенді розмістили буклети: «Порядок розірвання шлюбу», 

«Встановлення факту родинних відносин», «Умови призначення і виплати допомоги при 

народженні дитини», «Позбавлення батьківських прав». Відповідно до 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» плакат: « Знаю! 

Дію! Захищаю!» та макет: «Юстиція відкрита для людей». 

15.02.2018 року головним спеціалістом Братського бюро правової допомоги Наталья 

Юдова проведено флешмоб та вуличне інформування громадян біля районного суду та 

будинку культури селища Братське, розповсюджено буклети загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО »: «Не 

знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи навчання?», «Яка 

відповідальність за несплату аліментів?», «Не знаєш як оформити субсидію?», а також 
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«Порядок розірвання шлюбу», візитівки з контактними даними Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД та Бюро. 

14 лютого 2018р. працівниками Доманівського бюро правової допомоги з метою 

виконання плану заходів щодо реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО» та з метою інформування 

громадян щодо їх прав та механізмів їх захисту, на території смт. Доманівка, 

Доманівського району проведено вуличне інформування громадян та розповсюджено 

інформацію з різних правових питань "ЯМП". На зупинках громадського транспорту та в 

зонах загального доступу, розміщено візитівку з контактами Бюро. 

17 лютого на центральній площі м.Вознесенськ відбулося святкування Масляної, 

організоване міською владою. Жителі міста та району прийняли активну участь у 

запропонованих змаганнях і конкурсах. Не оминули свято і працівники Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД. Громадянам розповіли про їх права і механізми їхнього 

захисту, про дію правопросвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО, про діяльність центру та 

бюро. Також вознесенцям роздано буклети ЯМП та з інших правових питань, що 

виявилися вчасними та корисними, як зазначили громадяни. 

23 лютого працівниками Первомайського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД в мікрорайоні «Фрегат» м. Первомайська в житлових 

будинках розміщено буклети «Встановлення факту родинних відносин», «Бюро правової 

допомоги: Ваш юридичний провідник» та листівки з контактами та місцезнаходженням 

бюро та Вознесенський місцевий центр з надання БВПД 

23.02.2018р. заступник начальника Доманівського бюро правової допомоги Єгоров 

Д.С., провів інформування населення про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО» шляхом розповсюдження 

буклетів та розклейки контактної інформації в приміщеннях «Укртелекому», «Ощадного 

банку» та магазинів. 

В рамках реалізації загальнонаціонального правоосвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО» та з метою підвищення правової 

свідомості українців, 26 лютого 2018 року в приміщенні Врадіївського районного 

військового комісаріату, працівниками Врадіївського бюро правової Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД допомоги були розміщені інформаційні буклети та 

контактні дані Врадіївського бюро правової допомоги та Вознесенського МЦ з НБВПД. 

Інформаційнй буклети з питань:«Не знаєш, як вирішити спір?», «Забирають бізнес? 

Відбирають майно?», «Як оформити договір оренди землі?», «Не сплачуєш аліменти?», 

«Реалізація права учасників АТО на землю і житло», «Пільги учасникам бойових дій та 
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особам прирівняних до них», «Укладення та припинення контрактів військовими під час 

АТО». 

27 лютого 2018 року з метою підвищення рівня знань мешканців селища стосовно 

своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад 

захищати свої права, працівник Кривоозерського бюро правової допомоги в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» на території 

селища розповсюдила інформаційні матеріали та листівки з координатами Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД та бюро. 

27 лютого 2018 року працівниками Врадіївського бюро правової допомоги , 

розповсюджено візитівки з контактними даними бюро та інформаційні буклети 

загальнонаціонального правоосвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО». 

Матеріали з найактуальніших правових питань, що стосуються спадкового, земельного, 

сімейного та трудового законодавства розміщено у приміщенні Врадіївського відділення 

Нової пошти, яке знаходиться за адресою вул.Героїв Врадіївщини 162. 

В рамках виконання плану заходів загальнонаціонального правоосвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО» та з метою підвищення спроможності громадян захищати свої 

права у повсякденному житті, 28 лютого 2018 року працівниками Врадіївського бюро 

правової допомоги в приміщенні Врадіївського відділення поштового зв’язку «Укрпошта» 

було розповсюджено інформаційні матеріали з контактними даними бюро.  

Крім того, в поштовому залі для громадян, розміщено інформаційні методичні 

рекомендації з питань:  

-Вимагають хабара за іспит чи навчання?; 

- Не знаєш, як вирішити спір?; 

- Не знаєш, як оформити договір оренди землі?; 

- Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини; 

- Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника; 

- Зняття з реєстрації місця проживання; 

- Встановлення факту родинних відносин. 

28 лютого начальником Южноукраїнського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД було проведено інформаційну компанію у ТОВ "Гранд 

Інвест Сервіс" Критий ринок м.Южноукраїнськ. Працівникам ринку було роз'яснено 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, категорії осіб, яким надається 

безоплатна вторнна правова допомога, а також було роздано візитівки з координатами 
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бюро та буклети загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерва 

юстиції України Я МАЮ ПРАВО. 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО 2 березня 2018 р. фахівці Єланецького бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД Ірина Котенко та Олена Марку 

на центральній площі в смт. Єланець Миколаївської області провели вуличне 

інформування в ході якого вручали громадянам буклети Я МАЮ ПРАВО шести видів, 

інформаційне видання «Юстиція відкрита для людей», візитки з координатами 

Єланецького БПД та буклети із правовими консультаціями розроблені працівниками 

системи безоплатної правової допомоги. 

02.03.2018 року начальником Братського бюро правової допомоги Василий 

Черновалюк проведено флешмоб на підприємствах селища. Так, у цех телекомунікаційних 

послуг № 11 (Укртелеком) та відділенні поштового зв'язку №1 Братське Центру 

поштового зв'язку №3 м.Первомайськ Миколаївської дирекції Публічного акціонерного 

товариства "Укрпошта" розміщено інформаційні матеріали на правову тематику, зокрема, 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України Я 

МАЮ ПРАВО : «Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи 

навчання?», «Яка відповідальність за несплату аліментів?», «Не знаєш як оформити 

субсидію?», всього одинадцять видів буклетів, та візитівки з контактними 

даними Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Бюро. 

05 березня 2018 року працівником Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД проведено вуличне 

інформування для жителів селища Кривого Озера з питань доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

Громадянам розповідали про роботу та функції Кривоозерського бюро правової допомоги, 

категорії населення, які мають можливість скористатись послугами адвоката, умови 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Також було роздано буклети " Я 

МАЮ ПРАВО!" та візитівки з контактами Вознесенський місцевий центр з надання БВПД 

та бюро. 

6 березня відповідно до графіку мобільних точок доступу до системи безоплатної 

правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД начальником 

Южноукраїнського бюро правової допомоги Анна Зоткина (Anna Zotkina) та начальником 

Арбузинського РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Макухою Я.С. було здійснено 

виїзд до с. Агрономія Арбузинського району для проведення прийому громадян на базі 

Агрономійської сільської ради. На прийом громадян звернулось дві особи з питань 
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земельного законодавства. Зоткіною Ганною в приміщенні сільської ради було розміщено 

візитівки з координатами Вознесенського місцевого центру з надання БВПД та бюро, а 

також буклети загальнонаціонального право просвітницького проекту Міністерства 

юстиції України Я МАЮ ПРАВО. 

06.03.2018 року головним спеціалістом Доманівського бюро правової допомоги 

Бойченко М.А., розповсюджено інформаційні буклети ЯМП та буклети з контактною 

інформацією про місцезнаходження Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та 

Бюро в гуртожитку №3 Маринівського ПАЛ. 

07.03.2018 року з метою виконання плану заходів щодо реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України Я 

МАЮ ПРАВО та з метою інформування громадян щодо їх прав та механізмів їх захисту 

головний спеціаліст Доманівського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД провів #вуличне_інформування населення на вулицях та в 

магазинах с. Маринівка, Доманівського району. 

12.03.2018 року головним спеціалістом Веселинівського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПДрозповсюджено буклети Я 

МАЮ ПРАВО та контактні дані Бюро  

- у відділі ведення державного реєстру виборців Веселинівської 

райдержадміністрації , що знаходиться за адресою: смт. Веселинове, вул. 

Мозолевського, 14. 

- в управлінні соціального захисту населення Веселинівської райдержадміністрації, 

що знаходиться за адресою: смт. Веселинове, вул. Мозолевського, 14. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян 13.03.2018 року головним 

спеціалістом Веселинівського бюро правової допомоги проведено інформування щодо 

діяльності Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Веселинівського бюро та 

розповсюджено матеріали правопросвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО серед 

працівників Веселинівської райдержадміністрації та громадян, що звернулись до 

райдержадміністрації. 

14 березня 2018 працівником Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД проведено вуличне 

інформування для жителів села Бурилове Кривозерського району з питань доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

Громадянам розповідали про роботу та функції Кривоозерського бюро правової допомоги, 

категорії населення, які мають можливість скористатись послугами адвоката, умови 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  
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15 березня 2018 року з метою формування нової правової культури у суспільстві, що 

забезпечить сталий розвиток України як сучасної правової демократичної держави, 

підвищення рівня знання українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової 

свідомості громадян та спроможності громадян захищати свої права, працівником 

Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД розміщено інформаційний матеріал про Всеукраїнський просвітницький проект 

Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!" та нформаційні буклети в управлінні 

держпродспоживслужби в Кривоозерському районі. 

15 березня з метою підвищення правової обізнаності громадян та реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» працівники 

Первомайського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД в приміщенні Болеславчицької сільської ради розмістили 6 видів буклетів « Я 

МАЮ ПРАВО». 

16 березня в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницкого проекту 

« Я МАЮ ПРАВО» працівниками Первомайського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД в приміщенні залізничного 

вокзалу станції Первомайськ – на – Бузі поширили 6 видів буклетів « Я МАЮ ПРАВО» та 

розклеїли листівки з контактами та місцезнаходженням бюро та Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО 19 березня працівниками Єланецького бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПДКотенко Іриною та Оленою 

Марку здійснено виїзд до відділеного населеного пункту села Ясногородка Єланецького 

району Миколаївської області. Під час виїзду здійснено ряд заходів, а саме: 

 На вулицях села фахівцями Бюро Іриною та Оленою проведено вуличну інформаційну 

компанію, під час якої громадянам вручали буклети Міністерства Юстиції України 

«ЯМП» 10 видів, інформаційне видання «Юстиція відкрита для людей» та візитки з 

координатами Єланецького БПД. 

 В приміщенні Ясногородської сільської ради розповсюджено буклети Міністерства 

Юстиції України «ЯМП», інформаційне видання «Юстиція відкрита для людей» та 

візитки з координатами Єланецького БПД. Крім того, працівники Бюро Ірина та Олена 

залишили контакти працівникам сільської ради для співпраці в рамках пере направлення 

громадян до Єланецького БПД. 

20 березня з метою підвищення правової обізнаності громадян та реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» працівники 
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Первомайського бюро правової допомоги Вознесенського МЦ з НБВПД в приміщенні 

Софіївської сільської ради розмістили 5 видів буклетів « Я МАЮ ПРАВО». 

21 березня 2018 року з метою формування нової правової культури у суспільстві, що 

забезпечить сталий розвиток України як сучасної правової демократичної держави, 

підвищення рівня знання українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової 

свідомості громадян та спроможності громадян захищати свої права, працівником 

Кривоозерського бюро правової допомоги розміщено інформаційний матеріал про 

Всеукраїнський просвітницький проект Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!" 

та інформаційні буклети в приміщені Відділення поштового зв'язку №4 Криве Озеро 

Центру поштового зв'язку №3 м.Первомайськ Миколаївської дирекції Публічного 

акціонерного товариства "Укрпошта". 

22 березня головний спеціаліст Южноукраїнського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД Брагар Каріна провела вуличне 

інформування населення шляхом розповсюдждення буклетів загальнонаціонального право 

просвітницького проекту Міністерства юстиції України Я МАЮ ПРАВОгромадянам 

міста, а також розклеєно візитівки Южноукраїнського бюро правової допомоги на 

інформаційних стендах на пр. Незалежності м.Южноукраїнськ 

23.03.2018 працівниками Первомайського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД проведено вуличне інформування на площі Шевченка та 

по вулиці Вокзальна в ході якого відповідно до загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» поширено 6 видів буклетів та 

розклеєно листівку з контактами та місцезнаходженням бюро. 

26 березня 2018 року з метою підвищення рівня знань мешканців селища стосовно 

своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад 

захищати свої права, працівник Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у Кривоозерському районному центрі зайнятості 

розповсюдила інформаційні матеріали та листівки з координатами Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПДта бюро. 

26 березня 2018 року з метою підвищення рівня знань мешканців селища стосовно своїх 

прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад 

захищати свої права, працівник Кривоозерського бюро правової допомоги в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні 

Миколаївська філія ВАТ «Укертелеком» ЦТП №5 розповсюдила інформаційні матеріали 

та листівки з координатами Вознесенський місцевий центр з надання БВПДта бюро. 
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26.03.2018 року головним спеціалістом Веселинівського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення. Громадян ознайомлено з правопросвітницьким 

проектом Я МАЮ ПРАВО , його зміст та цілі, також розповсюджено інформаційні 

буклети ЯМП, буклети з іншими правовими питаннями та візитівки бюро. 

28 березня відповідно до загальнонаціонального право просвітницького проекту « Я 

МАЮ ПРАВО» працівниками Первомайського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД проведено вуличне інформування по вулиці Театральна 

та Івана Виговського в ході якого розповсюджено 5 видів буклетів « Я МАЮ ПРАВО» та 

листівки з контактами та місцезнаходженням бюро та Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД . 

29 березня 2018 року працівник Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД прийняла участь в урочистих 

заходах з нагоди відзначення74-ту річницю звільнення Кривоозерщини від нацистів, 

вшановуємо пам’ять полеглих, вклоняємось воїнам-визволителям, усім, хто зробив свій 

внесок у визволення нашої країни та перемогу в Другій світовій війні. Присутнім 

громадянам повідомили про роботу та функції Кривоозерського бюро правової допомоги, 

категорії громадян, які можуть скористатись послугами адвоката, умови отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Всі учасники даного заходу отримали буклети 

"Я МАЮ ПРАВО".  

1.3.3 Проведення семінарів  для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення на базі Терцентрів 

 

2 лютого начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги Зоткіна Ганна в 

Комунальному закладі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) проведела лекцію на 

тему: "Що таке виконавче проваждення? Сторони виконавчого провадження. Відкриття 

виконавчого провадження ". 

9 лютого начальника Южноукраїнського бюро правової допомоги Зоткіна Ганна 

прочитала #лекцію студентам "Університету ІІІ віку" на тему: "Особливості примусового 

виконання рішень. Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка обо розстрочка 

виконання. Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим документом про 

відібрання дитини. Порядок звернення стягнення на майно, доходи боржника. Стягнення 

аліментів ". 
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13 лютого працівниками Первомайського бюро правової допомоги  в приміщенні 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) « 

Університет ІІІ віку» м. Первомайська для соціально вразливих груп населення провели 

лекцію на тему: « Примусове лікування від алкоголізму та наркоманії». Присутнім надано 

розгорнуту інформацію стосовно зазначеної теми, приведено приклади різних проблемних 

ситуацій по даній темі та зазначено шляхи їх вирішення. По завершенню лекції присутнім 

було роздано буклети на правову тематику: « Бюро правової допомоги: Ваш юридичний 

провідник», відповідно до загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я 

МАЮ ПРАВО» буклети: « Не знаєш як оформити субсидію?», « Не знаєш як вирішити 

спір?», а також візитівки з контактами та місцезнаходженням воз та бюро. 

16 лютого начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД Зоткіна Ганна в Комунальному закладі "Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Южноукраїнська" 

(Університет ІІІ віку) провела лекцію на тему: "Виїзд дитини яка не досягла 16 років за 

кордон без згоди одного з батьків ". 

 

16.02.2018 начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги провела лекцію 

для осіб з інвалідністю на тему "Безоплатна правова допомога". Присутнім було 

роз'яснено порядок надання безоплатної правової допомоги, її види, категорії осіб, які 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1910008232647889
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1911671692481543
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1912733985708647


підпадають під категорію згідно з законом, а також було надано інформацію про Закон 

України "Про запобігання та протидію домашньому насильству ", розкрито питання: що 

таке насильство? Які є види? Які є механізми впливу на кривдників? 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО» та в рамках виконання Меморандуму про співпрацю укладеного між 

Єланецьким бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та 

Громадською організацією «Районна рада ветеранів», Єланецьким бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Ольгопільською сільською 

радою, 19 лютого 2018 р. начальник Єланецького БПД Ірина Котенко спільно із головою 

громадської організації Іриною Морозовою та заступником начальника Управління 

соціального захисту населення Юлією Гавриловою здійснили спільний виїзд до 

віддаленого населено пункту, села Ольгопіль Єланецького району. Під час виїзду до 

с.Ольгопіль відбулися збори ветеранів первинної організації. На зборах були присутні 

голова Ольгопільської сільської ради Найсик О.В., голова ветеранської організації 

Лупаїна Н.Р. та мешканці села Ольгопіль. Під час зустрічі обговорювалися соціальні 

питання громадян, зокрема шляхи поліпшення соціального обслуговування громадян 

похилого віку та ветеранів за місцем проживання. Керівник Єланецького БПД І.Котенко 

повідомила присутніх про функціонування Бюро, ознайомила із принципами та метою 

роботи відділу, роз’яснила порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги особам, згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Надала 

візитки із координатами Єланецького БПД та буклет Я МАЮ ПРАВО. 

23 лютого начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги Анна 

Зоткина Вознесенський місцевий центр з надання БВПД в Комунальному закладі 

"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 

Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) провела лекцію на тему: "Батьківство. 

Позбавлення батьківських прав". 

2 березня начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги Зоткіна Ганна в 

Комунальному закладі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) провела лекцію на тему: 

"Обов'язок дітей утримувати батьків " а також було роздано буклети 

загальнонаціонального право просвітницького проекту Міністерства юстиції України "Я 

МАЮ ПРАВО". 

16 березня начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги Зоткіна Ганна в 

Комунальному закладі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) провела лекцію на тему: 
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"Поняття злочину. Злочин, його види та стадії.Звільнення від покарання. Покарання та 

його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування." а також 

було роздано буклети загальнонаціонального право просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО". 

23 березня начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги в Комунальному 

закладі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) провела лекцію на тему: "Злочини проти 

основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров'я особи." а також 

було роздано буклети загальнонаціонального право просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України Я МАЮ ПРАВО. 

30 березня начальник Южноукраїнського бюро правової допомоги  у комунальному 

закладі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Южноукраїнська" в рамках Університету ІІІ віку, провела лекцію на тему: "Злочини 

проти власності. Злочини проти довкілля. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я 

населення». Також було роздано буклети загальнонаціонального право просвітницького 

проекту Міністерства юстиції України Я МАЮ ПРАВО. 

 

1.3.7 Проведення тематичних семінарів, лекцій в рамках реалізації проекту «Я МАЮ 

ПРАВО» 

 

15 лютого працівниками Первомайського бюро правової допомоги  в приміщенні 

Вищого Навчального Закладу «Університет Сучасних Знань» серед студентів було 

проведено лекцію на тему: « Запобігання злочинності». По завершенню лекції роздано 

буклети: «Твої права-твій захист», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» 

відповідно до загальнонаціонального право просвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» 

буклети: «Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають хабара за іспит чи навчання?» а 

також листівки з контактами та місцезнаходженням бюро та Вознесенський МЦ з НБВПД. 

13 березня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального просвітницького 

проекту Міністерства юстиції України Я МАЮ ПРАВО , начальник Єланецького бюро 

правової допомоги  І.Котенко в приміщенні Єланецької централізованої бібліотечної 

системи для студентів Єланецького професійного аграрного ліцею провела лекцію на 

тему: «Що важливо знати про адміністративну відповідальність неповнолітніх». 
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Насамперед Ірина розповіла присутнім про систему безоплатної правової допомоги в 

Україні, напрями роботи та повноваження, які виконують фахівці системи БПД. Окремо 

зупинилась на загальнонаціональному просвітницькому проекті Я МАЮ ПРАВО, вручила 

студентам буклети Я МАЮ ПРАВО. Перейшовши конкретно до теми лекції Ірина 

розкрила зміст поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від 

кримінальної відповідальності. В ході лекції І.Котенко розкрила студентам такі питання: з 

якого віку настає адміністративна та кримінальна відповідальність? які види юридичної 

відповідальності можуть бути визначені неповнолітньому? за якими критеріями 

розмежовується адміністративна та кримінальна відповідальність? як не допустити чи 

запобігти вчиненню правопорушення? В процесі лекції отримали знання про 

відповідальність за вчинення неправомірних дій. Були наведені приклади з реального 

життя, наведені показники злочинності серед неповнолітніх у Миколаївській області та 

які міри відповідальності були застосовані. Також всім присутнім були вручені візитки з 

координатами Єланецького БПД. 

20 березня в актовій залі Вознесенського ПАЛ начальником відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами  проведено 

лекційний семінар зі студентами ліцею на тему "Що робити, якщо затримала поліція: 

поради для неповнолітніх". Метою заходу було формування правової свідомості 

зростаючого покоління, виконання плану заходів проекту #ЯМП та донесення до відома 

студентів інформації про їх права.  

По закінчені лекції студентам та працівникам Вознесенського ПАЛ надано інформаційні 

буклети по заданій темі, буклети з інших правових питань, буклети правопрсвітницького 

проекту Я МАЮ ПРАВО та візитівки з контактними даними Центру та Бюро.  

Того ж дня на інформаційних стендах і столах розміщено інформаційни матеріали з 

правових питань 

 

 

1.3.10 Публікації в інтернет - виданнях.  

 

Виселити не можна залишити: як зняти з реєстрації особу із Вашого житла. 

http://www.elaneclibrary.tk/index.php/pravova-dopomoga/rozyasnennya-iz-pravovikh-

pitan 

Міфи про домашнє насильство 

http://voznesenskonline.com.ua/mifi-pro-domashnye-nasilstvo/  
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Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду 

http://voznesenskonline.com.ua/pozbavlennya-batkivskih-prav-pidstavi-ta-poryadok-

rozglyadu-pam-yatka/ 

Вознесенській МЦ з НБВПД: Правила поведінки при затриманні поліцією 

http://voznesenskonline.com.ua/voznesenskogo-mts-z-nbvpd-pravila-povedinki-pri-

zatrimanni-politsiyeyu/ 

 

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

 

5 лютого начальник відділу представництва Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД надав правову консультацію в рамках дії дистанційного пункту доступу до 

правової допомоги на базі Вознесенського об`єднаного управління пенсійного фонду 

України Миколаївської області. Роз`яснено питання оформлення спадщини на 

непідконтрольній Україні території. 

7 лютого начальник відділу представництва Вознесенського МЦ з НБВПД надав 

правову консультацію в рамках дії дистанційного пункту доступу до правової допомоги 

на базі Вознесенського міськрайонного центру зайнятості. Роз`яснено питання розірвання 

трудового договору за згодою сторін. 

9 лютого працівники Вознесенського МЦ з НБВПД здійснили виїзд до 

Тімірязєвської сільської ради. До мобільного пункту доступу до правової допомоги 

звернулась одна особа з питання порядку стягнення аліментів. 

16 лютого 2018 року начальником Братського бюро правової допомоги  в рамках 

підписаної угоди про утворення дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Братського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, директор Гризоглаз Л.В., проведено прийом громадян, на який звернулась 

громадянка М., щодо питання повернення коштів, виплачених за куплений раніше 

будинок, заявниці роз’яснення порядок оформлення купівлі-продажу нерухомого майна та 

наслідки укладення нікчемних правочинів, крім цього, поінформовано про підтверджуючі 

документи, необхідні для отримання вторинної правової допомоги через бюро.  

Громадянці М. також надано для ознайомлення інформаційні матеріали, зокрема, буклети 

на правову тематику загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України « Я МАЮ ПРАВО »: «Не знаєш як вирішити спір?», «Не знаєш як 
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оформити субсидію?», а також «Зняття з реєстрації місця проживання» та візитівки з 

контактними даними  Бюро. 

13 лютого 2018 року з 10.00 до 11.00 години на базі Мостівської ОТГ відповідно до 

графіку виїзду мобільної групи з питань антирейдерського захоплення землі відбувся 

спільний прийом громадян. За консультацією звернулась одна особа. Заступник 

начальника Доманівського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД Єгоров Д.С. разом з в. о. начальника Доманівського районного відділу 

ДВС Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області 

Багній Д.О. роз'яснили питання порядку розірвання договору оренди землі. По закінченню 

прийому працівників Мостівської сільської ради було ознайомлено з національним 

правопросвітницьким проектом Я МАЮ ПРАВО. Представники органів юстиції надали 

пояснення щодо розробленого Мін’юстом Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів». 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО» та у зв’язку з тим, що не всі громадяни мають можливість особисто 

звернутися за правовою допомогою до Єланецького бюро правової допомоги  в понеділок, 

19 лютого, в рамках виїзду мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги, 

керівник відділу «Єланецьке бюро правової допомоги»  І.Котенко провела прийом 

громадян у с. Ольгопіль Єланецького району. На прийом звернулися місцеві 

мешканці,(шість осіб) які потребували консультації з різних правових питань, зокрема, 

щодо оформлення права власності на земельну ділянку та житло, щодо визнання заповіту 

недійсним, щодо відчуження земельної ділянки-паю, щодо звільнення від сплати податку 

на город в сільській місцевості , щодо визнання права власності в порядку спадкування, 

тощо. На всі питання громадяни отримали фахові консультації та роз’яснення. У рамках 

виїзного прийому фахівець Бюро І.Котенко поінформувала громадян про реалізацію 

Всеукраїнського просвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО та надала мешканцям 

с.Ольгопіль інформаційні матеріали про основні види правових послуг, які надаються 

фахівцями системи БПД та буклети консультативного характеру. 

У зв’язку з тим, що не всі громадяни мають можливість особисто звернутися за 

правовою допомогою до Єланецького бюро правової допомоги  у вівторок, 20 лютого, в 

рамках виїзду мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги, керівник 

відділу «Єланецьке бюро правової допомоги»  І.Котенкопровела прийом громадян у с. 
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Возсіятське Єланецького району. На прийом звернулися місцеві мешканці, які 

потребували консультації з різних правових питань, зокрема, щодо внесення відомостей 

про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудового 

розслідування; щодо державної реєстрації права власності на земельну ділянку в ДЗК; 

щодо перерахунку пенсії державному службовцю; щодо мирової угоди в кримінальному 

процесі, тощо. На всі питання громадяни отримали фахові консультації та роз’яснення. У 

рамках виїзного прийому фахівець Бюро І.Котенко поінформувала громадян про 

реалізацію Всеукраїнського просвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО» та надала 

мешканцям с. Возсіятське інформаційні матеріали про основні види правових послуг, які 

надаються фахівцями системи БПД та буклети консультативного характеру. 

Згідно графіку дії дистанційного пункту доступу до правової допомоги на базі 

Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради 20 лютого 

головним спеціалістом відділу правової інформації та консультацій Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД здійснено прийом громадян. За консультацією 

звернулись три особи з наступних питань: порядок спадкування за заповітом, порядок 

стягнення аліментів на неповнолітню дитину, порядок перерахунку пенсії. Громадянам 

надано вичерпні консультації та інформаційні матеріали правопросвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО. В приміщенні УпСЗН міської ради розміщено інформаційні плакати з 

контактними даними. 

На виконання наказу Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Миколаївській області « Про проведення спільних консультувань", 20.02.2018 

року із 09.00 до 10.00 години керівником Єланецького бюро правової допомоги  Котенко 

І.О. таначальником Єланецького відділу ДВС Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області Валявським В.А. проведено спільний прийом громадян. 

За консультацією в цей час звернулося дві особи, питання стосувалися земельного права 

та спадкового права, а саме: сплата податку на землю та отримання свідоцтва на право на 

спадщину за законом. І. Котенко вивчивши та проаналізувавши питання надала 

кваліфіковану юридичну допомогу та відповіла на всі запитання. Крім того клієнтам, які 

звернулися до бюро були надані візитки з координатами бюро та вручено буклети Я 

МАЮ ПРАВО. 

На виконання наказу Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Миколаївській області « Про проведення спільних консультувань», 21.02.2018 
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року із 09.00 до 10.00 години головним спеціалістом Кривоозерського бюро правової 

допомоги  Формогей А.П. та начальником Кривоозерського відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Сенатор Н. В. проведено 

спільний прийом громадян. За юридичною допомогою звернулось дві особи, яким надано 

консультації з наступних питань :  

- порядок отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій 

території України;  

- онлайн-сервіс «Оформлення допомоги при народженні дитини»;. 

Крім того, працівники ознайомили присутніх з переліком юридичних послуг, які може 

надавати Кривоозерське бюро правової допомоги та Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД,  

По завершенню прийому громадян, було надано інформаційні друковані матеріали " Я 

МАЮ ПРАВО!" та візитівки з контактами органів БПД. 

Відповідно до графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги 20.02.2018 року головним спеціалістом Веселинівського бюро правової 

допомоги  здійснено прийом громадян на базі Веселинівського відділу Вознесенського 

об'єднаного управління пенсійного Фонду України. На прийом звернулася одна особа з 

питання складання заповіту. Працівником бюро роз'яснено питання відповідно до вимог 

чинного законодавства та надано правові буклети Я МАЮ ПРАВО 

22 лютого 2018 року згідно графіка роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги Кривоозерського бюро правової допомоги з 09.00 до 10.00 

години у читальному залі Кривоозерської центральної районної бібліотеки відбувся 

черговий прийом громадян. На прийом звернулась дві особи. Питання стосувалось 

спадкового та трудового права, а саме: порядок оформлення спадщини та пропущення 

запису у трудовій книжці. Працівником Кривоозерського бюро правової допомоги надано 

кваліфіковану правову консультацію стосовно зазначеного питання та роздано візитівки з 

координатами Кривоозерського бюро правової допомоги. 

22.02.2018 року в рамках підписаного раніше меморандуму про співпрацю старшим 

інспектором Братського районного сектору з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України майором внутрішньої служби Фабриковим О.В. та 

начальником Братського бюро правової допомоги проведено спільний прийом громадян, 

на який звернувся громадянин В., якого цікавило питання оформлення субсидії. Заявнику 
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надано вичерпні консультації та надано роз’яснення щодо права на вторинну правову 

допомогу та необхідних документів для цього. 

22 лютого головний спеціаліст відділу правової консультації та 

інформації Вознесенський місцевий центр з надання БВПД згідно графіка дії 

дистанційних пунктів доступу до правової допомоги провела прийом громадян на базі  

Управління соціального захисту населення Вознесенської районної ради. За 

консультацією звернулась одна особа з питання соціального забезпечення. По закінченню 

консультації громадянка отримала інформаційні буклети проекту Я МАЮ ПРАВО. 

23 лютого 2018 року працівником Кривоозерського бюро правової 

допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД проведено прийом громадян в 

приміщенні управлінні соціального захисту населення. За отриманням безоплатної 

правової допомоги звернулось 2 особи, яким надано консультації та роз'яснення чинного 

законодавства. 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО» 26 лютого 2018 року працівниками Єланецького бюро правової 

допомоги  Котенко І.О. та Марку О.В., проведено ряд заходів:  З 09.00 до 10.00 години, 

згідно графіка роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

Єланецького бюро правової допомоги на I півріччя 2018 рік, який функціонує 

в Єланецькій централізованій бібліотечній системі за адресою: смт. Єланець, вул. 

Соборна, 115 на 2 поверхі у читальному залі., відбувся черговий прийом громадян 

фахівцем Єланецького БПД Котенко І.О. На прийом звернулась одна особа. Питання 

стосувалося сімейного права, а саме: щодо зміни розміру аліментів. Фахівець бюро 

вивчивши та проаналізувавши питання надала вичерпну консультацію стосовно питання. 

Також клієнту було вручено буклети Я МАЮ ПРАВО та візитки з координатами 

Єланецького бюро правової допомоги. 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту « Я 

МАЮ ПРАВО» та у зв’язку з тим, що не всі громадяни мають можливість особисто 

звернутися за правовою допомогою до Кривоозерського бюро правової допомоги, 27 

лютого, в рамках виїзду мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги, 

заступник начальника Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД О.Ю.Кернасовська провела прийом громадян у с. Бурилове 

Кривоозерського району. На прийом за правовою допомогою звернулись громадяни з 

наступних питань :  
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- порядок внесення запису до трудової книжки;  

- порядок оформлення житлових субсидій; 

-порядок збільшення розміру аліментів на утримання дитини; 

- порядок розірвання договору оренди землі(земельного паю). 

По завершенню прийому було розповсюджено буклети " Я МАЮ ПРАВО!" та візитівки з 

контактами Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та бюро 

01 березня 2018 року згідно графіка роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги Кривоозерського бюро правової допомоги з 09.00 до 10.00 

години у читальному залі Кривоозерської центральної районної бібліотеки відбувся 

черговий прийом громадян. На прийом звернулась одна особа. Питання стосувалось 

порядку укладання та правові наслідки договору дарування. 

Працівником Кривоозерського бюро правової допомоги  надано кваліфіковану правову 

консультацію стосовно зазначеного питання та роздано візитівки з координатами 

Кривоозерського бюро правової допомоги. 

05 березня відповідно до графіку роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги начальник Врадіївського бюро правової допомоги 

Адамчук О.Ю. здійснила прийом громадян у Врадіївському районному центрі соціальних 

служб для сімї, дітей та молоді. Так, на даний прийом звернулось двоє громадян Карпенко 

Ю.Р., Белінська О.О. по питанню отримання соціальної допомоги. Адамчук О. 

повідомила, щодо порядку звернення та переліку документів, які потрібно подавати для 

призначення соціальної допомоги зазначивши, що уповноважений представник сім’ї 

подає управлінню соціального захисту населення такі документи як: заяву; документ, що 

посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї; довідку про склад сім’ї; декларацію 

про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї); 

довідку про наявність та розмір земельної частки (паю). При цьому, орган праці та 

соціального захисту населення видає уповноваженому представнику сім’ї повідомлення 

про прийняття заяви та документів із зазначенням дати прийняття. Рішення про 

призначення такої допомоги або про відмову в її наданні приймається управлінням 

соціального захисту населення протягом десяти календарних днів. 

По закінченню заходу в пиміщенні Врадіївського районного центру соціальних служб для 

сімї, дітей та молоді були розміщенні інформаційні матеріали «Я МАЮ ПРАВО!». 

5 березня згідно графіка дії дистанційних пунктів доступу до правової допомоги 

начальником відділу представництва Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД проведено черговий прийом громадян на базі Вознесенського ОУПФУ. За 
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роз'ясненнями з правових питань звернулось дві особи. Громадяни отримали роз'яснення 

про порядок призначення пенсії та спадкування за заповітом. Також надано інформацію 

про правопросвітницький проект Мін'юсту Я МАЮ ПРАВО 

05.03.2018 року відповідно до графіку роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги головним спеціалістом Веселинівського бюро правової 

допомоги  проведено виїзний прийом громадян в Веселинівському районному відділі з 

питань пробації Південного міжрегіонального відділу з питань пробації Міністерства 

юстиції України. З працівниками відділу було обговорено Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу». Основна увага була приділена загальнонаціональному проекту Я 

МАЮ ПРАВО. На інформаційному стенді відділу розміщено інформаційні буклети. 

06 березня з 09:00 по 10:00 год. в приміщенні Врадіївського районного центру 

зайнятості відповідно до графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги начальник Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук О.Ю. 

здійснила прийом громадян. Так, на даний прийом громадяни не звертались, під час 

даного заходу Адамчук О.Ю. разом із директором центру Григор̓євою Н.І. обговорили 

питання щодо активізації в проведенні роботи, що передбачає надання безоплатної 

правової допомоги громдянам що знаходяться на обліку в РЦЗ під час роботи 

дистанційного пункту. 

По закінченню заходу в пиміщенні Врадіївського районного центру зайнятості були 

розміщенні інформаційні матеріали «Я МАЮ ПРАВО!» та контактні дані Врадіївського 

бюро правової допомоги. 

06 березня з 10.00 до 11.00 години, згідно графіка роботи дистанційного пункту 

доступу до правової допомоги, головний спеціаліст Врадіївського бюро правової 

допомоги Гулько І. здійснила прийом громадян у Управлінні соціального захисту 

населення Врадіївської районної державної адміністрації Миколаївської області. 

На прийом звернулась одна особа. Питання стосувалося порядку перерахування 

пенсії. Працівником бюро надано кваліфіковану правову допомогу із зазначеного питання. 

По закінченню заходу для працівників та клієнтів Управління соціального захисту 

населення населення Врадіївської районної державної адміністрації Миколаївської області 

було розміщено інформаційний матеріал про Всеукраїнський правоосвітницький проект 

«Я МАЮ ПРАВО» та візитівки з контактними даними бюро. 

6 березня відповідно до графіку мобільних точок доступу до системи безоплатної 

правової допомоги Вознесенський місцевий центр з надання БВПД начальником 
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Южноукраїнського бюро правової допомоги Анна Зоткина (Anna Zotkina) та начальником 

Арбузинського РВ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Макухою Я.С. було здійснено 

виїзд до с. Агрономія Арбузинського району для проведення прийому громадян на базі 

Агрономійської сільської ради. На прийом громадян звернулось дві особи з питань 

земельного законодавства.  

7 березня згідно графіка роботи дистанційних пунктів доступу до системи 

безоплатної правової допомоги начальником відділу представництва проводився прийом 

громадян на базі Вознесенського МЦЗ. За консультацією звернулась одна особа стосовно 

порядку розірвання трудового договору за власним бажанням. Окрім правових роз'яснень 

громадянці надано інформацію про правопросвітницький проект Я МАЮ ПРАВО та 

візитівки з контактними даними Бюро правової допомоги. 

15 березня 2018 року начальником Братського бюро правової допомоги в рамках 

підписаної угоди про утворення дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Братського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, директор Гризоглаз Л.В., проведено прийом громадян, на який звернулась 

громадянка Г. по питанню стягнення заборгованості по сплаті аліментів на дитину, 

заявниці надано відповідну консультацію, крім цього, також роз’яснено порядок 

отримання тимчасової державної допомоги на випадок ухилення одного із батьків від 

сплати аліментів.  

Для ознайомлення надано інформаційні матеріали, зокрема, буклети на правову тематику 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО»: «Яка відповідальність за несплату аліментів?», «Не знаєш як вирішити 

спір?», «Не знаєш як оформити субсидію?» та візитівки з контактними даними 

Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Бюро. 

В рамках виконання плану заходів Всеукраїнського просвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО та у зв’язку з тим, що не всі громадяни мають можливість особисто 

звернутися за правовою допомогою до Єланецького бюро правової допомоги , 15 березня, 

в рамках виїзду мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги, керівник 

відділу «Єланецьке бюро правової допомоги» Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПДІ.Котенко провела прийом громадян у с. Ясногородка Єланецького району. На 

прийом звернулися місцеві мешканці, які потребували консультації з різних правових 

питань, зокрема, щодо впровадження медичної реформи, призначення субсидії на тверде 

паливо, наслідки укладання договору довічного утримання, місце відкриття спадщини, 

поховання померлої людини в розрізі останніх нововведень законодавства. На всі питання 
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громадяни отримали фахові консультації та роз’яснення. У рамках виїзного прийому 

фахівець Бюро І.Котенко поінформувала громадян про реалізацію Всеукраїнського 

просвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО та надала мешканцям с. Ясногородка 

інформаційні матеріали про основні види правових послуг, які надаються фахівцями 

системи БПД та буклети консультативного характеру. 

16 березня з метою розширення правової свідомості громадян начальником відділу 

представництва Вознесенський місцевий центр з надання БВПД в приміщенні 

Вознесенського міськрайонного центру зайнятості прочитано лекцію на тему "Легальна 

зайнятість". 

На інформаційних стендах та столах розміщено буклети з різноманітних правових питань 

та проекту Я МАЮ ПРАВО. 

Того ж дня, за потребою громадян, було організовано мобільну точку доступу та надано 

консультації з питання визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням. 

20 березня в приміщенні Южноукраїнського міського відділу ДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області начальником Южноукраїнського бюро правової допомоги 

Зоткіною Ганною Вікторівною спільно з в.о. начальника Южноукраїнського міського 

відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Куницькою Тетяною Олександрівною було 

проведено спільний прийом громадян. На прийом звернулась одна особи з питання 

обмеження у праві виїзду за кордон боржника, який ухиляється від сплати аліментів. На 

звернення було надано обґрунтовану юридичну консультацію а також ознайомлено з 

загальнонаціональним право просвітницьким проектом Міністерства юстиції України "Я 

МАЮ ПРАВО". 

22 березня 2018 року начальником Доманівського районного відділу ДРАЦС 

Головного територіального управління юстиці1ї в Миколаївській області Хоменко О.М. та 

працівниками Доманівського бюро правової допомоги  було проведено спільний прийом 

громадян. 

На прийом звернулися 3 особи з питаннями сімейного та цивільного законодавства. 

Громадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану юридичну допомогу зі своїх 

питань 
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1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 

 

22 лютого головним спеціалістом відділу правової консультації та інформації 

Вознесенського МЦ з НБВПД здійснено адресну правову допомогу з питання визнання 

права власності на спадщину. Окрім правової консультації до відома громадянки доведено 

про дію правопросвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО 

12 березня 2018 року до Кривоозерського бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД в телефонному режимі звернувся громадянин О., який 

через проблеми зі здоров’ям, у зв’язку з інвалідністю, не має змоги самостійно відвідати 

приймальню бюро, що знаходиться за адресою: смт Криве Озеро вул. Кобзара,42 для того, 

щоб отримати правову допомогу. Питання стосувалося представлення інтересів в суді для 

захисту майнових прав на нерухоме майно.Цього ж дня, працівники бюро відвідали 

клієнта з обмеженими можливостями за адресою його проживання, ознайомилися із 

документами та прийняли звернення про надання БВПД. 

Також працівники бюро проінформували, щодо Всеукраїнського просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України " Я МАЮ ПРАВО!" та наголосили, що мета проекту - 

сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та 

механізми їх захисту. По закінченню адресного виїзду громадянину було залишено 

буклети " Я МАЮ ПРАВО!" та візитівки з контактами Вознесенський місцевий центр з 

надання БВПД та бюро. 

1.4.4 Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

 

У  ІІ кварталі онлайн-сервісами МЮУ скористалось 250 осіб: 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - 42 

 Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справах про 

банкрутство - 1 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців - 34 

 Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності - 1 

 Єдиний реєстр громадських формувань -  6 

 Реєстр громадських об’єднань - 9 

 Замовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП)  - 3 

 Електронний суд  - 47 
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 Прийом громадян за допомогою відео зв’язку – 2  

 Електронна торгівля - 2 

 Інформаційні системи – 2 

 Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів 

владних повноважень - 39 

 Державна реєстрація актів цивільного стану – 12 

 Єдиний реєстр нотаріусів – 40 

 Електронний реєстр апостилів – 9 

 Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення - 1 

 

ІІ Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

2.1 Розвиток людських ресурсів для виконання функції представництва 

 

17 лютого у м.Вознесенськ відбувся навчальний практикум з підвищення 

кваліфікації для адвокатів Первомайського, Вознесенського та інших поблизу 

розташованих районів Миколаївської області організований Радою адвокатів 

Миколаївської області спільно з Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Під час практикуму доповідачі розглядали основні питання 

теми «Стандарти якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесі та представництва 

у кримінальному процесі». Голова ради адвокатів Миколаївської області , адвокат, 

Антипенко В’ячеслав Костянтинович, привітав учасників семінару, зазначив важливість 

запропонованої теми та представив доповідачів. Спікерами семінару були: Гуменний 

Дмитро Юрійович – адвокат; Репешко Павло Іванович – адвокат, член ради адвокатів 

України від Миколаївської області, кандидат наук з державного управління; Маркін 

Сергій Ігоревич – адвокат, кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

адміністративного та господарського права Національного Університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова. Під час першого модулю Гуменним Д.Ю. повною 

мірою розкрито питання стандартів якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесі та 

представництва у кримінальному процесі, що затверджено наказом Мін’юсту від 

21.12.2017 № 4125/5. До відома учасників семінару доведено основну характеристику 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1913207975661248


документа та посилання для кожного стандарту на джерела права, на яких він ґрунтується, 

та джерела інформації для перевірки дотримання стандарту.  

Під час другого модулю Репешко П.І. розкрив питання «Державне регулювання 

адвокатського самоврядування в Україні», де розглядалась історія становлення структури 

адвокатури та адвокатської діяльності, а також діяльність організаційних форм системи 

адвокатського самоврядування.  

Заключним модулем стало питання «Правові аспекти взаємодії адвокатури з державними 

органами у сфері адвокатської таємниці». Маркін С.І. розкрив основні принципи 

адвокатської етики, акцентовано увагу на збереженні адвокатської таємниці та 

особливостях Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї массового знищення».  

По закінченню практикуму учасникам надано сертифікати про підвищення кваліфікації. 

Детальніше про стандарти якості НБВПД можна дізнатися перейшовши за 

посиланням: 

http://legalaid.gov.ua/…/2193-zatverdzheno-standarty-iakost… 

 

26 лютого у приміщенні управління "Одеська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна платформа" Координаційний центр з надання правової допомоги відбулась 

друга робоча зустріч з працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на тему "Як не втратити спадщину. Покроково". Під час заходу 

розглядались теоретичні та практичні аспекти спадкування за законом. Фахівці відділу 

правової консультації та інформації та відділу представництва Вознесенського місцевого 

центру з надання БВПД прийняли участь в обговоренні актуальних правових питань 

клієнтів, які звертаються за правовою допомогою щодо оформлення спадкових прав та 

виконували цікаві практичні завдання з розробки інформаційних матеріалів у форматі 

"питання - відповідь" з зазначеної теми. Результатом обміну досвідом стане створення 

нових інформаційно-методичних матеріалів, котрі допоможуть у майбутньому 

ефективніше вирішувати питання спадкового права. 

6 березня Керівництво Вознесенського МЦ з НБВПД прийняло участь в засіданні 

круглого столу з питань пропозиції щодо удосконалення положень законодавства у сфері 

надання безоплатної правової допомоги в частині її якості. Детальніше дізнатися про захід 

можна перейшовши за посиланням, вказаним нижче. 
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22 березня у м. Миколаєві відбулося навчання для фахівців системи безоплатної 

правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. В заході також 

взяла участь начальник Єланецького бюро правової допомог  Ирина Котенко. 

Розглядалися актуальні питання в різних галузях права. На захід були запрошені спікери: 

судді, адвокат-медіатор, нотаріус, представники органів Миколаївського Держгеокадастру 

та Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Досить 

продуктивно та пізнавально пройшло навчання, оскільки багато корисної інформації було 

доведено до відома учасників. Крім того навчання проходило в режимі живого 

спілкування, учасники ставили різноманітні питання, які цікавили їх, обговорювали та 

отримували кваліфіковані відповіді. За організацію навчання дякуємо Другий 

миколаївський місцевий центр з надання БВПД. 

2.3. Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

 

Спадкування іноземними громадянами земельних ділянок за заповітом. 

Розірвання військових контрактів. 

Щодо зміни структури грошового забезпечення військовослужбовців з 01 січня 2018 

року. 

 

 

ІІІ Результативні показники діяльності 

 

За період з 2 січня по 30 березня 2018 року за І квартал місцевим центром з надання БВПД та 

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

зареєстровано 2082 звернень клієнтів, 1869  особам було надано правову консультацію, 213 із них 

написали звернення про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

п/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень про 

надання БВПД 

 

1 Відділ правової інформації 

та консультацій 

359 280 79 
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2 Братське бюро правової 

допомоги 184 178 6 

3 Веселинівське бюро правової 

допомоги 
123 107 16 

4 Врадіївське бюро правової 

допомоги 
166 154 12 

5 Доманівське бюро правової 

допомоги 
88 88 0 

6 Єланецьке бюро правової 

допомоги 
196 192 4 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 
319 315 4 

8 Первомайське бюро правової 

допомоги 
321 248 73 

9 Южноукраїнське бюро 

правової допомоги 
326 307 19 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  189   рішень про 

надання БВПД та надано  168 доручень адвокатам та  25  наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 14 письмовим 

зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В І кварталі 2018 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення 227 (11%), спадкового 259 (12%), сімейного 370 (18%), трудового 94 (5%), 

адміністративного 39 (2%), земельного 125 (6%), договірного 243 (12%), житлового  83 (4%), 

іншого цивільного 431 (21%) права, з питань виконання судових рішень 72 (3%), з інших питань 

131 (6%) та з не правових питань 8 (0,89%). 

 



 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

 



 

 

 

 

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

було прийнято по інвалідам 35 (18%) , малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 124 (66%) та ветеранам війни 20 (11%) тощо.  

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 

БВПД 

 

 

 

 



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І квартал 2018 року було: 

 здійснено 24 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги;

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 159 особи, 
в тому числі 24 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 118 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 надано методичну допомогу 12 органам місцевого самоврядування та установам-
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги;

 проведено 338 право просвітницьких заходів;

 розміщено у ЗМІ 92 інформаційних матеріала з питань надання БВПД та проекту Я МАЮ 

ПРАВО;

 надано 250 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

 Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро. 

 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, що 

отримали правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість ОМС, 

та установ – 

провайдерів БПД,  

яким надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ до 

сервісів МЮУ 

1 Вознесенський МЦ  5 5 3 76 18 57 

2 Братське бюро 

правової допомоги 

1 3 2 31 11 25 

3 Врадіївське бюро 

правової допомоги 

2 3 1 24 20 37 

4 Веселинівське бюро 

правової допомоги 

5 2 0 24 4 27 

5 Доманівське бюро 

правової допомоги 

2 1 1 19 3 12 

6 Єланецьке бюро 

правової допомоги 

4 3 1 42 21 15 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 

2 5 1 69 11 29 

8 Первомайське бюро 

правової допомоги 

1 0 1 23 0 27 

9 Южноукраїнське 

бюро правової 

допомоги 

2 0 2 30 4 21 

10 Разом 24/41 22/118 12 338 92 250 

 


