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І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами роботи 

 

1.1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

 здійснено візит до Міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), де начальник відділу правової інформації та 

консультацій - Олена Тиховод, ознайомила жителів Корабельного району з діяльністю 

Центру та з категоріями осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, а 

начальник відділу представництва - Дар'я Овчиннікова, розповіла про особливості 

представництва в суді; 

 

 до особистого прийому громадян начальника Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області Романа Возняка, долучився директор Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД - Олег Антонець. Така взаємодія 

дає можливість безперешкодного доступу населення до отримання безоплатної 

правової допомоги; 

 

 з метою розширення та поглиблення правових знань, начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Юлією Болгак була прочитана лекція на тему: «Запобігання злочинності та 

протиправної поведінки неповнолітніх» для учнів КЗ "ЗОШ школа-інтернат" І-ІІІ 

ступенів ЦЗПО та КР" м. Миколаєва. Також досягнуто домовленість про утворення 



дистанційного пункту консультування для надання правових консультацій та 

роз’яснень кожного останнього понеділка місяця; 

 

 

 відбулася робота мобільного пункту консультування на базі Інгульського районного 

військового комісаріату м. Миколаєва, під час якого начальник відділу правової 

інформації та консультацій Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД - Олена Тиховод надала фахові правові консультації та роз’яснення військовим. 

За правовою допомогою і консультацією звернулися три особи, насамперед їх 

цікавили питання першочергового виділення земельної ділянки, порядок отримання 

щорічної грошової допомоги, пільги на сплату комунальних послуг та порядок 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Всі особи отримали якісну 

правову допомогу та інформаційні буклети; 

 

 основна відмінність воркшопу від майстер-класу - форма його проведення. Це захід, 

на якому учасники отримують знання самостійно. Дослівний переклад терміну - 

«робоча майстерня». Основні відмінності воркшопу від заходів іншого типу - висока 

інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, актуальний 

досвід й особисте переживання. Ведучий воркшопу допомагає учасникам визначити 

мету, завдання високопродуктивної майстерні, підбирає методи та прийоми для 



активного дослідження.  Саме така майстерня відбулася в Баштанці 27 березня, де 

зібралися фахівці системи безоплатної правової допомоги, працівники Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, представники місцевих 

ЗМІ, члени місцевих громадських об'єднань та просто активні громадяни 

Баштанщини. Воркшоп розпочався з прийому громадян, потім була основна частина, 

коли учасники спочатку познайомилися, обговорили карту правових потреб, а після 

цього однією із задач було визначення найбільш актуальних проблем, які існують в 

громаді. Серед таких проблем було визначено 3 основні: - необізнаність громадян з 

правових питань; - працевлаштування молоді; - проблеми, які виникають при 

користуванні земельними ділянками. Після визначення проблем, розглядалися шляхи 

їх вирішення. "Дерево рішень" - це метод ситуаційного аналізу, сутність якого полягає 

у процедурі прийняття рішень з погляду оцінки рівня ризику з певного питання, що 

виникає в результаті реалізації будь-яких проектів. Перші ідеї щодо створення дерев 

рішень запропонував Ховланд наприкінці 50-х років XX століття. Метод "дерево 

рішень" використовується для раціоналізації процесу прийняття рішень у ситуації, 

коли неможливо дати простої й однозначної відповіді на поставлене завдання. Цей 

метод застосовується також в аналізі складних ситуацій і допомагає досягти повного 

розуміння причин, що призвели до прийняття того чи іншого важливого рішення у 

минулому. Саме тому цей метод використали для роботи над проблемами в групах під 

час "Воркшопу з громадської активності". Робота над проблемами, виявилась дуже 

цікавою та захоплюючою, учасникам навіть не вистачило часу для обговорення. Всі 

учасники були максимально зацікавлені в тому, аби знайти як можна більше рішень 

для тієї чи іншої проблеми. Після роботи в командах, учасники презентували 

напрацювання в групах та запропонували альтернативні рішення тих проблем, про які 

згадувалось раніше. Після презентацій команд, всім було запропоновано обговорити 

ті рішення, які пропонує кожна команда та обговорити, яке рішення є найбільш 

оптимальним. Звичайно ця вправа не вирішить ті проблеми, які склалися на даний 

момент на Баштанщині, але метод "дерево рішень" наблизить громаду до прийняття 

важливих рішень, яке в подальшому допоможе викорінити існуючі проблеми, 

зрозуміти причини виникнення проблем та попередити виникнення проблем в 

майбутньому. Такі заходи, як "Воркшоп з громадської активності", і надалі 

заплановані Другим миколаївським місцевим центром з надання БВПД для інших 

громад. 

 



 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД прийняли 

участь у зйомці соціального відеоролика присвяченого святкуванню Дня Європи. 

Було проведено опитування серед громадян щодо обізнаності мешканців Миколаєва 

про наявність системи безоплатної вторинної правової допомоги. Співробітники 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД також поширили 

інформаційні матеріали про систему безоплатної правової допомоги та 

проінформували громадян про порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

 

 співробітники  Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД прийняли 

участь в організації правового квесту спільно з Головним територіальним управліням 

юстиції у Миколаївській області у Миколаївському юридичному ліцеї. Проведення 

квесту проводилось в рамках святкування Дня Європи. Учні ліцею вирішували 

завдання та отримали інформаційні матеріали про систему безоплатної правової 

допомоги. Директор Другого миколаївського  місцевого центру з надання БВПД Олег 

Антонець привітав переможців та подарував їм інформаційні блокноти. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД прийняли 

участь у Міжнародному Фестивалі Повітряних Зміїв. Було проведено правовий пікнік 



під час якого команда БПД проінформувала понад 1000 відвідувачів фестивалю про 

систему правової допомоги. 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД прийняли 

участь у заходах присвячених Дню захисту дітей, які проводились Центральною 

міською бібліотекою для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменко. Заступник директора 

Наталія Гнатуша привітала дітей з Міжнародним днем захисту дітей та побажала 

усіпіхів в навчанні та гарного відпочинку. Співробітники центру разом з 

представниками Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області представляли правовий майданчик, де розповсюджували серед дітей 

інформаційні матеріали та в ігровій формі розповідали дітям про іх права. 

 



 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у 

партнерстві з ГО "АПО "Викривач" спільно з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Миколаївській області провели Відкриття тематичної полиці у 

буккроссингу дитячого містечка "Казка". Начальник Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк привітав діточок з 

початком літніх канікул та побажав гарного відпочинку. До привітань також 

приєдналась заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Гнатуша та нагадала про важливість дотримання прав дітей. 

Дітей очікувало багато розваг та конкурсів. Було проведено конкурс малюнків на 

асфальті на тему "Мої права". Переможці та всі учасники конкурсу отримали 

подарунки. 

 

 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД у партнерстві з 

ГО "Центр розвитку туризму та збереження екології "Збережи світ" спільно з Головне 



територіальне управління юстиції у Миколаївській області провели інформаційний 

захід для громади напередодні Дня Конституції України та до Дня молоді. 

Учасниками інформаційної правопросвітницької акції стали параюристи, які активно 

співпрацюють з місцевим центром, вони розповсюджували буклети та матеріали про 

систему безоплатної правової допомоги, в той час як фахівці системи БПД 

консультували громадян по різним правовим питанням. Під час проведення акції всі 

бажаючі розмальовували еко-торби з написом "Я маю право". Акція була організована 

з метою інформування громадян про те, що кожен з нас має права та обов'язки і так 

само кожен має право на захист від держави, система БПД надає таку допомогу та 

закликаємо всіх пам'ятати про це і користуватися в повсякденному житті. 

 

 на базі Баштанської центральної районної бібліотеки, 29 червня, був проведений 

воркшоп з громадської активності, організатором якого виступив Другий 

миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Такий захід в м. Баштанка проходить вже не вперше. У заході взяли участь начальник 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман 

Возняк, директор Другого миколаївського місцевого центру Олег Антонец та 

заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області 

Виктор Сандул, які провели прийом громадян. З метою покращення знань мешканців 

сільської місцевості в земельному законодавстві, під час воркшопу було презентовано 

покрокову інструкцію на тему «Оренда земельної ділянки». Учасники активно 

обговорювали проблеми, які виникають при укладанні договорів оренди землі, 

зокрема необізнаність громадян, неправильне складання і оформлення договорів. 

Також гість заходу депутат сільської ради Сергій Баришніков звернув увагу на 

проблеми, які виникають при реалізації права громадян на отримання безкоштовної 

земельної ділянки. Під час публічного звітування виступили заступник директора 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та 

представники Баштанського, Березнегуватського, Воскресенського, Казанківського, 

Новобузького та Снігурівського бюро правової допомоги. Завершуючи захід, Олег 

Антонець зауважив, що на основі звітування буде проведено аналіз роботи, зроблено 

висновки та в подальшому посилено діяльність в тих напрямках, де необхідно 

удосконалити роботу задля того, щоб досягти основної мети – надання якісної 

правової допомоги громадянам. 



 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД Юлія 

Болгак та Катерина Середенко завітали до ЗОШ №20 І-ІІІ ступеня м. Миколаєва. 

Працівники центру привітали учнів з початком нового навчального року, подарували 

інформаційний плакат "Твої права. На базі Конвенції з прав дитини" та правові 

буклети на тему захисту прав дитини. Також учні дізналися про основні права та 

обов'язки, які належать дитині, в ігровій формі. 

 

 7 вересня, в Центральній районній бібліотеці смт Казанка відбувся Воркшоп по 

земельним питанням. Під час заходу обговорювались найбільш поширені правові 

проблеми, які виникають у сільських мешканців в сфері земельних правовідносин. У 

заході взяли участь голова Казанківської райдержадміністрації - Ольга Жорова та 

голова Казанківської районної ради - Василь Коніщук, які зазначили, що тема 

обговорення є актуальною для Казанківського району. Заступник директора Другого 



миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша презентувала 

Покрокову інструкцію щодо укладання договорів оренди земельних ділянок, що була 

розроблена спільно з фахівцями Головне територіальне управління юстиції у 

Миколаївській області з метою підвищення правової обізнаності громадян та 

уникнення порушення прав власників земельних ділянок. Начальник Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк роз'яснив 

особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки та проінформував 

про перші результати роботи антирейдерського штабу на Миколаївщині. Завідувач 

Другої миколаївської державної нотаріальної контори Ирина Токиой відповідала на 

питання учасників заходу щодо правового регулювання правочинів з земельними 

ділянками. Заступник начальника Головного управління Держгеокадастру 

Миколаївської області Ірина Прошина пояснила учасникам Воркшопу процедуру 

державної реєстрації земельної ділянки та внесення відомостей про неї до Державного 

земельного кадастру. Директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Олег Антонець закликав мешканців Казанківського району звертатися за 

безоплатною правовою допомогою до Казанківського бюро правової допомоги та 

Другого миколаївського центру. Також Олег Антонець вручив подяку автору 

програми "Я маю право" Наталья Ечкалова за активну допомогу в інформуванні 

громадян про їх права та параюристам за участь в правопросвітницьких заходах. 

 

 

 співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД спільно з 

Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області провели 

правопросвітницький захід під час Фестивалю "АвтоЛеді-2017". Серед мешканців 

Миколаєва розповсюджено інформаційні матеріали про безоплатну правову 

допомогу, проект "Я маю право" та про інші найбільш поширені юридичні питання. 

Громадян також було проінформовано про порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги та де її можно отримати. Директор Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД вручив подяку за активну участь в 

правопросвітницьких заходах студенту Коледж Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського та параюристу Артему Кривцову. 



 

 фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД не втратили 

можливості поінформувати мешканців та гостей Миколаєва про систему безоплатної 

правової допомоги під час святкування Дня міста. Спільно з фахівцями Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області провели флешмоб на 

центральній площі міста в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Серед громадян було розповсюджено інформаційні 

буклети та методичні рекомендації на різні правові питання. 

 

 29 вересня відбулося публічне звітування Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД. На звітуванні були присутні начальник Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк, співробітники місцевого 

центру, представники ЗМІ та громадськості. Директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Антонец привітав присутніх на традиційному 

звітуванні центру перед громадою та закликав у разі потреби звертатись за 

юридичними консультаціями до Другого місцевого центру. Роман Возняк наголосив, 

що система безоплатної правової допомоги є реальною можливістю громадян 

отримати правову допомогу якісно та безкоштовно. Начальник відділу правової 



інформації та консультацій Олена Заболотня презентувала роботу відділу та вказала 

кількість звернень громадян до центру та бюро правової допомоги за ІІІ квартал, 

кількість наданих роз’яснень та консультацій. Начальник відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Олексій Костенко 

надав інформацію про кількість виданих наказів про надання вторинної правової 

допомоги Місцевим Центром. Начальник відділу представництва Анастасия Васенёва 

презентувала роботу свого відділу та розповіла про успішні судові справи, в яких вона 

виступила як представник клієнта системи безоплатної вторинної правової допомоги. 

Також, начальник відділу правопросвітництва Юлія Болгак презентувала роботу 

відділу, а також розповіла про заходи, які були здійснені в рамках роботи в третьому 

кварталі, в тому числі в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 12 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели інтерактивний урок для школярів 8 

класу ЗОШ №19 м. Миколаєва. В рамках Загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Другий миколаївський місцевий 

центр з надання БВПД розпочав серію виступів у навчальних закладах для школярів 

на тему «Права дитини». Під час проведеного заходу школярам було роз'яснено: що 

таке права та свободи, які права має дитина, як можно захистити свої права. Також 

було розповсюджено інформаційні буклети на тему прав дитини та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 



 

 25 жовтня співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели інтерактивний урок для учнів 5-11 

класів Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів Березнегуватського району Миколаївської 

області. В рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

школярам було роз'яснено: що таке права та свободи людини; як можна захистити 

свої права; які обов'язки мають неповнолітні. Серед присутніх також було 

розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 

 

 15 листопада співробітники Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша та Катерина Середенко провели інтерактивний урок для учнів 

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області. В 

рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" школярам було роз'яснено права 

та свободи людини, а також обов'язки та відповідальність неповнолітніх. 

Розповсюджено інформаційні буклети про систему БПД та проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!". 



 

 В рамках Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО!" співробітники Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД Наталія Гнатуша та Катерина 

Середенко відвідали Коледж Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Для студентів було проведено інтерактивну лекцію на тему 

"Насилля в сім'ї. Шляхи протидії насиллю щодо дітей та жінок". Студенти дізналися 

про причини та форми насилля, а також способи захисту прав людини в Україні та на 

міжнародному рівні. Присутні також дізналися про функції місцевих центрів з 

надання вторинної правової допомоги та отримали інформаційні буклети проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!". 

 

 7 грудня в Миколаївському Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулася 

Фотосушка "Права людини - мої права". Організаторами фотоконкурсу виступив 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД, фахівці якого постійно 

здійснюють подібні правопросвітницькі заходи. Конкурс відбувся з метою поширення 

інформації про міжнародно-правові та національні стандарти прав людини через 

розкриття творчих здібностей учасників, підвищення правової обізнаності та 



сприяння розвитку правової держави. Перед початком офіційного відкриття 

фотосушки, всіх присутніх привітали: 

Валентин Бойко, директор Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування; 

Олег Антонець, директор Другого миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

Валентин Чистий, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Миколаївській області; 

Світлана Перебийніс, фахівець Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області; 

Сергій Стужук, регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Крім того, захід відвідали представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Олена Прашко, а також начальник Головне територіальне 

управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. 

Спікери відмітили, що всі роботи були здійснені на високому рівні, звернули увагу на 

творчий підхід та креативність кожного учасника. Олег Антонець, директор Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД, зазначив, що конкурс буде 

оголошено і наступного року, адже він показав актуальність та зацікавленість серед 

молоді. В свою чергу Валентин Бойко, директор Миколаївського Центру розвитку 

місцевого самоврядування, повідомив, що саме в цей день в Україні відзначається 

День місцевого самоврядування, тому дуже символічно, що виставка фоторобіт 

відбулася саме в Центрі розвитку місцевого самоврядування, адже День місцевого 

самоврядування міг би стати справжнім орієнтиром, правовою основою в процесі 

перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні. 

Після вітальних слів учасникам заходу запропонували переглянути соціальний 

відеоролик про систему безоплатної правової допомоги, який було знято 

співробітниками Телеканал "Миколаїв" спільно з Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД. 

Потім кожен учасник міг переглянути фотороботи та віддати свій голос за ту, яка 

найбільше сподобалась, таким чином було визначено переможця глядацьких 

симпатій. 

Призові місця розділились таким чином: 

1 місце – Елеонора Гафурова (м.Новий Буг) з роботою «Право на сім’ю» 

2 місце – Олька Предчук (с.Павлівка, Снігурівський район) з роботою «Дитинство» 

3 місце – Софія Пужайло (м.Миколаїв) з роботою «Я маю право на мирне небо над 

головою», також Софія отримала спеціальний приз «Життєва гармонія» від 

журналістів (1000 грн) з роботою «Кожен має право на захист». 

В номінації «Приз глядацьких симпатій» переможницею стала Валерія Морозова 

(м.Миколаїв) з роботою «Крок у країну прав» та отримала грошовий приз в розмірі 

500 грн. В результаті учасники отримали грошові призи таким чином: 1 місце – 1000 

грн, 2 місце – 700 грн, 3 місце – 500 грн. 



Грошові призи були надані учасникам завдяки партнерським організаціям, а саме ГО 

"Центр розвитку туризму та збереження екології "Збережи світ" та ГО «Аналітично-

правозахисне об’єднання «Викривач». 

 

 ПРАВОВИЙ ВОРКШОП ВІДБУВСЯ 

Традиційно Другий миколаївський місцевий центр звітує про свою діяльність, цього 

разу за рік. Звітування відбулося в рамках правового воркшопу, який було реалізовано 

в партнерстві з Миколаївським Центром розвитку місцевого самоврядування, адже в 

своїй діяльності центри з надання правової допомоги в пріоритеті визначають 

налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, тому така співпраця є 

вкрай важливою. 

Перед початком заходу, до вітального слова були запрошені: 

Валентин Бойко - директор Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування; 

Виктор Сандул - заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Миколаївській області; 

Олег Антонець - директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД; 

Роман Возняк - начальник Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області; 

Олег Соколик - начальник Управління молодіжної політики Миколаївської міської 

ради. 

Після чого заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша розповіла про досягнення Центру за 2017 рік. 

Зважаючи на те, що одним із напрямків діяльності системи безоплатної правової 

допомоги є посилення правової спроможності територіальних громад, то до 

звітування були залучені фахівці бюро правової допомоги, а саме Баштанське, 

Березнегуватське, Воскресенське, Казанківське, Новобузьке та Снігурівське бюро 

правової допомоги. Кожен з представників бюро, разом з представниками Центру, 

презентував успішні справи, які були актуальним для їх громад протягом року. Ми 

докладаємо максимально зусиль для того, аби кожна громада мала доступ до правової 

допомоги, а успішні практики є доказом цього. 

Директор Центру Олег Антонець, презентував карту правових потреб громад, яка 

щоквартально розробляється фахівцями Центру та на основі яких готуються 

правопросвітницькі інформаційні матеріали для розповсюдження в громадах. 

Цікавим було те, що участь в заході взяли параюристки Центру, які майже рік 

допомагають нам в здійсненні правопросвітницьких заходів. Дівчата розповіли про те, 



чому важливо бути параюристами та яку користь вони отримують від цього. Ця 

частина заходу відбулась в форматі інтерв'ю, тому всі могли задати питання та 

отримати відповідь. 

Наприкінці заходу фахівці Центру розіграли 2 еко-торбинки з інформаційними 

матеріалами. 

Після чого було здійснено інформаційний флеш-моб "Я МАЮ ПРАВО" на Соборній 

площі міста, де співробітники Центру, партнери та параюристи розповсюдили 

інформаційні буклети та зняли відео про те, як це відбувалось, який ми незабаром 

опублікуємо на нашій сторінці. 

 
 

1.2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 

Надіслано до Регіонального центру 12 прикладів успішних справ адвокатів. 

 

1.3. Децентралізація системи БПД 

Протягом 2017 року укладено 44 контракти з адвокатами, включеними до реєстру 

адвокатів, які надають БВПД. 

Також Центром у 2017 році оплачено послуги та відшкодовано витрати адвокатам, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, у сумі 134386,77 грн. 

Крім того, Центром видано 215 наказів про уповноваження працівників Центру та 

бюро правової допомоги на надання БВПД. 

У рамках децентралізації системи БВПД адвокатів проінформовано про внесення змін 

до порядку укладення контрактів, подачі звітності та оплати. 

Щомісяця проводиться аналіз щодо кількості виданих доручень адвокатам. 

Підготовлено аналіз розподілу справ між адвокатами, який направлено адвокатам 

(лист Центру від 18.0.2017 № 03-15/30). 20 січня 2017 року на зустрічі з адвокатами, 

організованої та проведеної Центром, обговорено ряд питань, зокрема запровадження з 2017 

року послідовного розподілу доручень в порядку черговості, оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів на підставі доручень Центру, укладання контрактів тощо, 

відбувся обмін досвідом. 

Загалом у 2017 році Центром організовано та проведено 5 робочих зустрічей з 

адвокатами, в тому числі 28 листопада 2017 року Центром організовано та проведено «День 

відкритих дверей» для адвокатів, які бажають надавати БВПД та прийняти участь у конкурсі 

з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД. На заході були присутні адвокати м. 

Миколаєва. Працівники Центру ознайомили присутніх з системою БПД, механізмом видання 

доручень та подання звітності, укладання контрактів, проведено майстер-клас з розрахунку 

винагороди адвоката. Також присутніх поінформовано про строки та умови проведення 

конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=564661457205281


 

1.4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД в 2017 році організував та провів 3 

воркшопи з громадської активності в районах Миколаївської області, під час яких було 

виявлено найактуальніші правові потреби жителів територіальних громад. Крім цього, в 

зазначених заходах взяли участь представники органів місцевого самоврядування, локальних 

ЗМІ та громадських організацій. А також налагоджено співпрацю з Миколаївським Центром 

розвитку місцевого самоврядування, на базі якого вже було проведено декілька 

правопросвітницьких заходів з залученням представників жителів територіальних громад 

районів Миколаївської області, а також запланована співпраця на наступний рік. 

 

1.5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ та РЦ з надання БВПД 

Працівники Другого МЦ брали участь в наступних заходах: 

1) Засідання Керівної ради; 

2) Участь у розробці та затвердженні річного регіонального плану на 2017 рік; 

3) Працівники бюро та Центру брали участь у дистанційному навчанні, а по завершенню 

пройшли тестування щодо отриманих знань; 

4) Працівниками Другого МЦ організовано та проведено 4 публічних звітувань, до яких 

запрошено керівництво Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Миколаївській області. 

 

1.6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх функцій 

Робота над розвитком інституційної спроможності, ресурсів Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД до виконання його функцій ведеться постійно. Одним з 

прикладів такого розвитку є можливість доступу громадян до онлайн-сервісів Міністерства 

юстиції України. У приміщені центру є кімната для роботи з реєстрами і кожен, хто має 

бажання скористатися може скористатись можливістю отримати необхідну інформацію. 

Центр надає також і відео-консультації через мережу Інтернет.  

Постійно проводиться вуличне інформування шляхом розповсюдження інформаційних 

буклетів серед населення працівниками центру та бюро правової допомоги. 

 

1.7. Взаємодія із засобами масової інформації 

Протягом 2016 року Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД здійснив 

виступи на обласному телеканалі “Миколаїв” в ефірі телепередачі “Це Вас хвилює” на такі 

теми: 



- «Зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині розширення 

кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу»; 

- «Чи є учасники бойових дій суб'єктами права на отримання безоплатної правової 

допомоги?»; 

- «Правопросвітництво серед молоді»; 

- «Як протистояти колекторам?»; 

- «Договір оренди землі»; 

- «Протидії торгівлі людьми»; 

- «Договір довічного утримання»; 

- «Оголошення конкурсу на навчання громадських радників»; 

- «Зміни в законодавстві щодо стягнення аліментів на дитину»; 

- «Реалізація загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я маю право!"»; 

- «Надання правової допомоги особам, які мають статус потерпілих у кримінальному 

провадженні»; 

- «Захист прав осіб, що постраждалих від домашнього насилля». 

 

 

 
 

Працівниками Бюро підготовлено статтю щодо внесення змін до Закону України «Про 

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

безоплатну вторинну правову допомогу, яку 19.01.2017 опубліковано в черговому випуску 

районної газети «Голос Баштанщини». 



 

21 січня опубліковано в Новобузькій районній газеті «Вперед» статтю «Хто має право 

на безоплатну правову допомогу». 

 

В районній газеті "Народна трибуна" від 6 квітня 2017 року № 26-27 була висвітлена 

робота Березнегуватського бюро правової допомоги та подяка заступнику начальника 

відділу "Березнегуватське бюро правової допомоги" Василю Басько за людяність і допомогу 

у вирішенні питань мешканців Березнегуватського району. 



 

 

В газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації «Голос 

Казанківщини» ( №63 (10111) від 10.08.2017 р.) розміщено оголошення «Конкурс на 

навчання для громадських радників». 



 

 В Березнегуватській районній газеті «Народна трибуна» 31.08.2017 року за № 69-70 

опублікована стаття про виїзний прийом громадян з питань антирейдерського захоплення 

землі, в якому приймали участь директор Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД Олег Антонець, начальник Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Роман Возняк та співробітники Березнегуватського бюро правової 

допомоги. 



 

 

У черговому випуску газети Казанківської районної ради і районної державної 

адміністрації Миколаївської області «Голос Казанківщини» (№73 (10121) від 14.09.2017 

року) вийшла друком стаття щодо проведеного 7 вересня 2017 року Воркшопу по земельним 

питанням у смт Казанка. 



 

Стаття в газеті "Вечерний Николаев" від 05.10.2017 р. про роботу Другого миколаївського 

місцевого центру. 

 

Співробітники Другого миколаївського центру спільно зі знімальною групою 

Телеканалу Миколаїв зняли соціальний відеоролик на тему безоплатної правової допомоги. 

Посилання на перегляд: https://www.youtube.com/watch?v=wJbaxnZwlD8&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=wJbaxnZwlD8&t=7s


Під час правопросвітнього флеш-мобу співробітники Другого миколаївського центру 

з надання зняли інформаційний ролик про Всеукраїнський проект «Я МАЮ ПРАВО!». 

Посилання на перегляд: https://www.youtube.com/watch?v=4t10hzKSrWo 

Сюжети у телевізійних новинах: 

- Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 07.11.2017  щодо  Конкурсу фоторобіт 

"Права людини – мої права". Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=p7naDS-

mZzc&feature=youtu.be 

- Сюжет МСН від 08.11.2017  щодо Конкурсу фоторобіт "Права людини – мої права". 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=EZT5-To7uwE&feature=youtu.be 

- Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 07.12.2017  щодо Марафону написання 

листів. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=vYbzttDvRiY 

- Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 07.12.2017  про виставку фоторобіт. 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=WTtI5Fx2Akw 

- Сюжет Телевізійних новин Миколаївщини від 01.08.2017  щодо проекту "Школа 

практичного права для пенсіонерів міста Миколаєва". Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=a92BTCg_iVo 

- Сюжет про конкурс на навчання громадських радників від 8.08.2017. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=sG0ju9L6GNA&t=432s 

- Сюжет про оголошення конкурсу на навчання громадських радників на ТРК «МАРТ». 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=jFNXg3JIbE4&t=2s 

- Сюжет про прес-конференцію про роботу першого антирейдерського штабу від 

06.09.2017 року. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=LGTvWjiMi6U&feature=youtu.be 

- Сюжет про Воркшоп по земельним питанням від 08.09.2017 року. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=yantJk7-hjA 

- Сюжет про результати та майбутнє проекту "Школа практичного права для 

пенсіонерів". Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=T_-75VfrEQ8&t=1111s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4t10hzKSrWo
https://www.youtube.com/watch?v=p7naDS-mZzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p7naDS-mZzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZT5-To7uwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vYbzttDvRiY
https://www.youtube.com/watch?v=WTtI5Fx2Akw
https://www.youtube.com/watch?v=a92BTCg_iVo
https://www.youtube.com/watch?v=sG0ju9L6GNA&t=432s
https://www.youtube.com/watch?v=jFNXg3JIbE4&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=yantJk7-hjA
https://www.youtube.com/watch?v=T_-75VfrEQ8&t=1111s


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 03 січня по 29 грудня 2017 року місцевим центром з надання БВПД та 

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

зареєстровано 8268 звернень клієнтів, 7259 особам було надано правову консультацію, 965 

з них написали письмову заяву про надання БВПД,  44 клієнти було направлено до інших 

провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 911 рішень 

про надання БВПД та надано 784 доручення адвокатам та 215 наказів про уповноваження 

працівників центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги. По 11 письмовим 

зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправле

нь до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

2107 1382 681 44 

2 
Відділ “Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

1011 957 54 0 

3 
Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

982 961 21 0 

4 
Відділ “Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

677 668 9 0 

5 
Відділ “Казанківське 

бюро правової 

допомоги” 

1383 1268 115 0 

6 
Відділ “Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

1195 1153 42 0 

7 
Відділ “Снігурівське 

бюро правової 

допомоги” 

913 870 43 0 

8 
Разом по МЦ 

8268 7259 965 44 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного 

права - 1072 (13%), сімейного права 1003 (12%),  з інших питань - 979 (12%),  соціального 

забезпечення - 915 (11%), спадкового права - 826 (10%), земельного права - 732 (9%), 

договірного права - 646 (8%), житлового права - 598 (7%), з питань виконання судових 

рішень - 526 (6%), трудового права - 436 (5%), адміністративного права - 291 (4%), з 

неправових питань - 128 (2%), медичного права - 116 (1%).  



 

Розподіл клієнтів за статтю: 
Жінки -   3191 (58%) 

Чоловіки  - 2354 (42%) 

 
 

Розподіл за віком:  
 

найбільше клієнтів від 35 до 60 років – 2872 (52%),  

від 18 років до 35 років – 1326 (24%),  

старше 60 років – 1313 (23 %),   

до 18 років – 34 (1%). 



 
 

 
 

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

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) 599 (65,8%), інвалідам 123 (13,5%), ветеранам війни 144 

(15,8%), внутрішньо переміщеним особам 32 (3,5%), діти-сироти 3 (0,3%), діти, позбавлені 

батьківського піклування 7 (0,8%), особи, які звернулися для отримання статусу особи, на 

яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 1 (0,1%), особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною 1 (0,1%), особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи 1 (0,1%). 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за період з 

03.01.2017 по 29.12.2017 року було: 

 здійснено 134 виїзди мобільних пунктів безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 926 осіб, в тому числі 510 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 



консультаційних пунктів  доступу до БПД та 416 осіб - до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 опрацьовано 395 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 516 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 149 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 306 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту; 

 29 особам, позбавленим можливості пересування, надано адресну правову 

допомогу. 

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

бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

та установ 

- 

провайдер

ів БПД, з 

якими 

налагодже

но 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

134/510 29/416 47 516 306 

2 Другий МЦ 60/248 5/79 11 173 102 

3 
Відділ 

“Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

6/27 4/42 6 48 43 

4 
Відділ 

“Березнегуватськ

е бюро правової 

допомоги” 

7/18 2/67 6 121 40 

5 
Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

9/23 2/19 6 32 11 

6 
Відділ 

“Казанківське 

бюро правової 

допомоги” 

22/61 12/108 6 78 48 

7 
Відділ 

“Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

24/106 3/63 6 40 45 

8 
Відділ 

“Снігурівське 

бюро правової 

допомоги” 

6/27 1/38 6 24 17 

 


