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ЗМІСТ 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами: 

 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

▪ Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

▪ Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ 

разом з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, 

виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

▪ Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 

пунктів (виїзних прийомів громадян) 

▪ Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 
 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
 

 

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

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

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад. 

-  Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

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

Урядом України  

 Перший миколаївській місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Центр) налічує в своєму штаті 18 працівників, з яких 11 – працює безпосередньо 

в головному офісі Центру, та 7 осіб – працюють у бюро правової допомоги Центру (по 2 особи у 

Березанському, Новоодеському та Очаківському БПД та 1 особа – у Ольшанському бюро). 

 

Перший Центр охоплює 6 районів обслуговування: 

 
Заводський та Центральний 

райони м. Миколаєва 
245 381 тис. осіб 

Березанський р-н 22 тис. осіб 

Новоодеський р-н 30 тис. осіб 

Миколаївський р-н 30 тис. осіб 

Очаківський р-н 24 тис. осіб 

Всього: 352 019 тис. осіб 

 

 

Протягом 2017 року з метою визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення та з метою 

надання правових консультацій щодо вирішення у правовий спосіб проблем територіальних 

громад, працівниками Першого миколаївського місцевого центру проводився моніторинг 

актуальних проблем в територіальних громадах Березанського, Новоодеського, Миколаївського та 

Очаківського районах у Миколаївській області, та Центральному та Заводському районах м. 

Миколаєва. За результатами моніторингу сформовано карту потреб громад.  

Також однім із ключових моментов є підвищення юридичної грамотності українців та 

формування нової правової культури в суспільстві у ході реалізації масштабного проекту «Я маю 

право!», до реалізації якого активно долучилися і працівники Центру. 

З метою посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад постійно  проводяться тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного 

характеру, під час яких громадяни не лише інформуються про їхні права, а й навчаються, як ці 

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

отримання як первинної, так и вторинної правової допомоги. 

Так, протягом 2017 р. працівниками Першого миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було  проведено 569 правопросвітницьких заходів. 

Деякі з них: 

• семінар-нарада на тему: «Протидія насильству в родині» у «Березанському бюро правової 

допомоги» , на якому обговорювались питання взаємодії між службами району щодо захисту від 

протиправних посягань члена сім'ї, з притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють 

насильство, запобігання повторенню актів насильства в майбутньому та отримання правової 

допомоги для вирішення конкретних проблем юридичного характеру.  Начальник відділу Людмила 

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

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

провідник», «Порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги», «Розірвання шлюбу. 

Порядок стягнення аліментів», «відповідальність неповнолітніх за скоєння кримінальних 

злочинів», тощо для розповсюдження серед тих, хто потребує БПД. 
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•  начальник відділу «Очаківське БПД» провела лекцію для військовослужбовців 

учасників АТО військової частини А 2627 (84-й арсенал мінно-торпедного та трального озброєння 

Військово-Морських Сил України) м. Очакова на тему: «Програма «Соціальна картка учасника 

АТО "Українці-Разом".  

 

Під час заходу також було обговорено, що таке первинна та вторинна правова допомога, 

категорії клієнтів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її 

отримання. Також спеціаліст роз’яснила порядок надання БВПД, розповіла про програму 

«Соціальна картка учасника АТО», можливості, які надає дана картка, про партнерів соціальної 

програми, технічні можливості картки, категорії осіб, які мають право оформити соціальну картку 

тощо.  

 

• Протягом тижня фахівці 

Центру під час проведення в 

Миколаєві Майстерні міста у парку 

Перемоги, який було організовано 

MykolaivUrbanDays та Агенцією 

розвитку Миколаєва, проводили 

правороз’яснювальні лекції щодо 

незаконної вирубки дерев та наслідки 

такої діяльності відповідно до норм 

діючого законодавства.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=812150122274148
https://www.facebook.com/ukrazom.org/?fref=mentions
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•  організовано та проведено комплексну семінар-нараду для адвокатів Миколаївщини за 

участю директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області, голови 

ради адвокатів у Миколаївській області, адвокатів системи БПД та ProBono, та працівників 

Миколаївського міського відділу з питань пробації. Під час семінару було ретельно 

розглянуті питання щодо захисту прав адвокатів при розгляді скарг заявників - отримувачів 

БВПД; прийняття Національною асоціацією адвокатів України стандартів якості по 

цивільним та адміністративним справам; обговорення питання створення в якості пілотного 

проекту «Офісу громадського захисту»; отримання ухвал суду та підготовки досудових 

доповідей стосовно обвинувачених уповноваженими органами з питань пробації 

Миколаївської області. Також під час семінару було офіційно представлено новообраного 

керівника відокремленого підрозділу ГО "Всеукраїнське об'єднання адвокатів БПД"  Олега 

Матвієнко. 

 

• презентовано  програму надання безоплатної правової допомоги у Миколаївській 

обласній раді директором Центру спільно з Регіональним центром з надання БВПД у 

Миколаївській області. Перед початком засідання сесії, директори Центрів розповіли 

депутатам облради, голові ОДА, райради та іншим гостям сесії про основні аспекти 

програми надання БПД, зосереджуючи особливу увагу на таких розділах програми надання 

правової допомоги та її розвитку: розроблення, планування, виконання та формат 

звітування. Представники Першого МЦ розповсюдили серед учасників засідання друковані 

матеріали системи правової допомоги. Присутні виявили зацікавленість програмою 

надання БПД та ставили запитання представникам центрів, на які отримували вичерпні 
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відповіді. 

• працівниками Центру започаткований новий проект "Школа права", під час якого усі 

неповнолітні, хто за вироком суду опинився в місцях позбавлення волі та тих, хто чекає вироку 

суду в Миколаївському слідчому ізоляторі 

можуть на протязі навчального року 

прослухати курс лекцій з кримінального та 

кримінально-процесуального права. Таки 

лекції працівники Центру щомісяця, 

відповідно до затвердженого графіку та 

проведеного  анкетування, проводять на 

теми: "Звільнення від відбування 

покарання (обставини які впливають на 

вид покарання) УДЗ",  "Адміністративне 

правопорушення. Адміністративна 

відповідальність", "Права дітей",  

"Оскарження дій, бездіяльності слідчого 

прокурора" та інші. 

 

 

• для учнів загально- освітних шкіл, та інших навчальних закладів – училищ, дошкільних 

навчальних закладів, технікумів, ВУЗів Миколаєва та Миколаївської області працівники Центру 

проводять різноманітні форми правового навчання: 

лекції, «дні відкритих дверей», правові  ігри, 

дискусії,та інш.  

Так, наприклад для учнів  8-11 класів Кам'янської 

ЗОШ та  Острівської ЗОШ Очаківського району 

Миколаївської області  працівники Центру провели 

правове навчання та правову гру "Країна мої 

прав". Під час правового навчання школярам 

розповіли про кримінальну відповідальність 

неповнолітніх, про види покарання при скоєнні 

кримінального правопорушення неповнолітньою  

 особою, про правозахист неповнолітніх у разі 

скоєння правопорушення тощо. Також, учні згадали 

про свої права та обов'язки під час правової гри "Країна моїх прав", розділившись на групи, 

створили уявну країни із своїми назвами, правами, обов'язками та низькою обов'язкових 

правил, які б вони притримувались у сучасному житті.  

 

• Всі працівники Центру активно долучаються до заходів з питань основних напрямів роботи 

центрів БПД, що проводяться в коллективах різних державних (комунальних)  установах та 

організаціях.. Продовжується активна співпраця Першого миколаївського МЦ з установами 

управлінь соціального захисту населення, центрами зайнятості, учбовими закладами, 

лікарнями, в/ч. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80?source=feed_text&story_id=939938112828681
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=939938112828681
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=939938112828681
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=939938112828681
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=939938112828681
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%BE?source=feed_text&story_id=939938112828681
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• фахівці центру в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю,  регулярно два рази на 

місяць,  проводять правове навчання для слухачів Університету ІІІ віку Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в усіх районах юрисдикції центру. Так, 

протягом 2017 р. було проведено 60 таких лекцій на різноманітні теми, серед яких: «Огляд 

основного закону про захист прав споживачів. Основні проблеми, з якими стикаються споживачі 

товарів, робіт і послуг. Досвід європейських країн у регулюванні питання захисту прав 

споживачів», «Розвиток системи безоплатної правової допомоги на Україні. Досудове 

врегулювання справ. Як не довести ситуацію до суду?», «Об`єднання співвласників 

багатоквартирних будинків – ознайомленнями із положеннями законодавства, поняття та порядок 

створення», «Загальні положення про спадкування. Спадковий договір» та багато  ін. 

• Під час проведення навчань фахівці Центру надають індивідуальні консультації щодо 

різноманітних питань захисту та відновлення порушених прав,  механізму судового розгляду 

справ тощо.  

• Щокварталу Центром проводилися інформаційні заходи з нагоди звітування та інформування 

громадськості щодо результатів діяльності Центру та бюро правової допомоги.  

Так, у листопаді фахівцями Центру із залученням громадських об’єднань, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, партнерів системи БПД, адвокатів та ЗМІ проведено круглий 

стіл на тему: «Розвиток системи безоплатної правової допомоги. Підсумки роботи Першого  
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миколаївського місцевого центру з надання БВПД за 9 місяців 2017 року», який проходив на базі 

Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. 

 

 

• З  нагоди Дня незалежності України та Дня Державного Прапора в місті та всіх районах 

області були проведені  різноманітні святкові заходи, в яких прийняли участь всі працівники 

Центру та бюро правової допомоги. Святкові заходи стали гарною нагодою для проведення флеш-

мобів та вуличного інформування. 

 
 

• на базі міської бібліотеки відділу культури Очаківської міської ради проведено  круглий стіл-

нараду на тему: «Як органи місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові 

потреби громад!?». 

 

 
 

• в бібліотеках м. Миколаєва та області до святкових заходів та з нагоди святкування значних 

дат проводились виставки юридичної літератури та брошур, буклетів, посібників, методичних 

рекомендацій тощо, які розроблені КЦ, РЦ та МЦ. Також такі виставки організовувалися 

працівниками бюро правової допомоги Центру та проходили в усіх бібліотеках району: 
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• протягом року з адвокатами, які вже працюють в системі БПД і надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом  проходили робочі зустрічі-наради, 

на яких обговорювалися питання розвитку безоплатної правової допомоги в Україні, і в 

Миколаївській області зокрема, прийняття змін до цивільно-процесуального законодавства 

України та їх наслідки при наданні БВПД, стандарти якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в цивільному, адміністративному процесах і представництва в кримінальному 

процесі. Також на зустрічі завжди запрошувалися нові адвокати, які планували взяти участь у 

конкурсі з відбору адвокатів у системі БВПД.  



10 

 

• На базі Центральної бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького у грудні  урочисто нагородили 

учасників конкурсу шкільних малюнків «Країна моїх прав», приуроченого до Всеукраїнського 

тижня права у 2017 році. В той же день відкрилась виставка учасників та переможців конкурсу. 

Основна мета цього конкурсу малюнків - розвиток морально-етичних якостей дітей, формування у 

дітей та підлітків позитивного образу права як державного інституту, виховання почуття 

важливості прав дитини; соціальна підтримка талановитої учнівської молоді, сприяння їх 

самореалізації та творчому розвитку, активне залучення творчої молоді до соціально-вагомої 

діяльності.  

 

 

 

• Наприкінці року на базі центру проведено правовову майстерню на тему: «Навички 

ефективної комунікації. Захист прав постраждалих від ґендерно обумовленого насильства: роль та 

функції системи безоплатної правової допомоги». Також відбулося підведення підсумків роботи 

Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділів бюро за 2017 рік. Під час проведення "Правової майстерні" начальник відділу 

представництва для фахівців Центру та бюро правової допомоги поділилася досвідом та провела 

тренінг «Навички ефективної комунікації». 
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Заходи відділу «Березанське бюро правової допомоги»: 

 

Протягом усього звітного періоду, в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», працівниками бюро проводились 

інформаційно-роз’яснювальні заходи  з метою правопросвітництва та популяризації 

системи безоплатної правової допомоги. Так, систематично проводилися правові навчання 

для працівників установ, управлінь, органів місцевого самоврядування, сільських/селищних 

рад тощо.  

• проводилися лекції для працівників терцентру соціального обслуговування населення,  

управління Пенсійного фонду України у Березанському районі, інших установ та 

організацій на теми:«Наслідки невиконання кредитного договору», «Порядок доступу до 

публічної інформації»,  аналіз  законів України : «Про інформацію», «Про доступ до 

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

«Про безоплатну правову допомогу», та ін., під час яких присутнім роз’яснювался порядок 

надання інформації органами місцевого    самоврядування на звернення громадян та на 

запити на інформацію; про статус інформації, зокрема тієї, що стосується виплат з 

державного та місцевого бюджетів; про терміни надання інформації; яка інформація 

підлягає розголошенню, а яка ні, тощо.  

• Значна увага Березанським бюро приділяється такій цільовій аудиторії, як учасники 

АТО та ВПО, з якими проводяться різні право просвітницькі заходи. Зокрема, напередодні 

Дня захисника України фахівці бюро прийняли участь у святкових урочистостях в 

Березанці, де користуючись нагодою, в рамках всеукраїнського 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провели правороз’яснювальну 

роботу та розповсюджували інформаційні буклети серед 

присутніх. 

• Проводяться з метою правопросвітництва і заходи з 

«вуличного інформування», флеш-моби з розповсюдженням 

відповідних методичних інформаційних матеріалів (буклетів, 

флаєрів, листівок тощо) серед організацій та установ, а саме: у 

Березанської РДА, УСЗН Березанської РДА, Очаківському 

об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України 

Миколаївської області, Березанському відділенні «Укртелеком» 

та інших.  

• Протягом року проводилися зустрічі у будинку 

Стаціонарного відділення для постійного проживання 

Територального центру соціального обслуговування в  с. Тузли 

Березанського району Миколаївської області. Під час зустрічі 

обговорювалися шляхи співпраці з питань надання безоплатної правової допомоги клієнтам 

закладу, надавалися індивідуальні консультації та правові роз’яснення. 

  

• для учнів шкіл Березанщини 

проводилися різноманітні правознавчі 

уроки та заходи, на яких  школярів 

знайомили з видами юридичної 

відповідальності,  адміністративних 

стягненнях та заходах впливу, які 

застосовують до неповнолітніх, що 

здійснили проступок. Розповідається 

про обставини, що пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність за 

адміністративне правопорушення, 

зазначається вік кримінальної 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&story_id=944555272366965
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82?source=feed_text&story_id=944555272366965
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&story_id=952952718193887
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відповідальності, основні види покарань за вчинені злочини та примусові заходи виховного 

характеру.  

 

• в приміщенні Центральної районної 

бібліотеки Березанського району, який є 

постійним партнером бюро правової 

допомоги, постійно проводяться заходи та 

навчання на різну тематику,  під час яких  

роз’яснюється чинне законодавство, 

надаються відповіді на злободенні питання. 

Також присутніх інформується про 

реалізацію в нашій державі Міністерством 

юстиції України у співпраці з системою 

БПД, територіальними органами юстиції, за 

підтримки юридичних клінік, міжнародних 

донорів та партнерів всеукраїнського 

просвітницького проекту «Я маю право». 

 

 

• В рамках Всеукраїнського тижня права та загальнонаціонального проекту Міністерства 

юстиції України «Я маю право» в 

приміщенні Березанської 

центральної районної бібліотеки, 

працівниками відділу «Березанське 

бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками бібліотеки 

проводиться виставка юридичної 

літератури «Закон та право для всіх 

єдині». 

• напередодні святкування Дня 

Конституції України, в приміщенні 

відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» проведено спільний захід 

з обговорення подальшої співпраці 

та допомозі Бюро в участі школярів 

у Всеукраїнському конкурсі учнівського есе «Права людини крізь призму сучасності».  

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

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

(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 2014р.), з метою поширення інформації про 

права людини в учнівської молоді, виявлення та 

стимулювання творчо обдарованої молодих людей, 

зацікавлених у правозахисній діяльності; сприяння 

їх профорієнтації, стимулювання до прояву активної 

життєвої позиції, формування в українському 

суспільстві поваги до загальнолюдських цінностей. 

 

 

• У приміщенні Березанського районного суду 

Миколаївської області працівниками відділу 

розміщено інформаційно-новинну площадку (стенд) 

з інформацією щодо надання БПД, місцем 

знаходження та контактною інформацією бюро 

правової допомоги та центру. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD?source=feed_text&story_id=952952718193887
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•  працівники бюро взяли участь  у круглому столі, який проходив в Березанському 

районному секторі з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. На круглому столі 

обговорювались питання: співпраця установ задля спрямування спільних зусиль на набуття 

громадянами необхідного рівня правових знань, формування поваги до права та реалізації права на 

доступ до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; розроблення плану спільних дій 

в 2018 році, зокрема, затвердження графіку роботи в 2018 році консультаційного пункту громадян 

в Березанському районному секторі з питань пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції; реалізації нового 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

• Проведено правове навчання для державних службовців, що проводилося в приміщенні 

Березанської районної державної адміністрації, на якому розкрито тему «Зняття з реєстрації місця 

проживання в судовому порядку шляхом позбавлення 

особи права користування жилим приміщенням». 

 

• начальник бюро Людмила Бенедюк взяла 

участь у засіданні Березанської районної державної 

адміністрації, де звітувала перед громадою з теми: 

«Розвиток системи безоплатної правової допомоги та 

підсумки роботи відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» Першого ММЦ з НБВПД». Під час виступу 

Людмила зазначила, що Бюро правової допомоги – 

всеукраїнська мережа точок доступу доБПД, активного 

поширення правової інформації та доступу доправових 

консультацій на рівні територіальнихгромад. Підводячи підсумки роботи Бюро за 9 місяців 2017 

року, Людмила висловила вдячність за довіру і партнерство присутнім в залі, за участю яких 

здійснюється розвиток системи БПД не лише в Березанському районі та Миколаївській області, а 

й на достойному рівні в нашій державі. 

 

• в приміщенні відділу «Березанське бюро правової допомоги» проведено семінар-нараду 

на тему: «Протидія насильству в родині» за 

участю начальника Служби у справах дітей 

Березанської райдержадміністрації ,головного 

спеціаліста Служби у справах дітей 

Березанської райдержадміністрації, директора 

Березанського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, головного 

спеціаліста відділу соціальних виплат і 

нарахувань УСЗН Березанської 

райдержадміністрації, На нараді обговорили 

питання взаємодії між службами щодо 

захисту від протиправних посягань члена 

сім'ї, з притягнення до відповідальності осіб, 

які вчиняють насильство, запобігання 

повторенню актів насильства в майбутньому 

та отримання правової допомоги для вирішення конкретних проблем юридичного характеру. 

• Фахівці бюро взяли участь у круглому столі для батьків дітей з інвалідністю, що 

проводився в Березанській районній державній адміністрації до Міжнародного дня інвалідів . Під 

час заходу розглядались питання реалізації права на освіту дітьми з особливими потребами за 

різними формами навчання, зокрема, отримання інклюзивного навчання в школі. Також, гостро 

обговорювались проблеми з отримання медичних послуг та санаторно-курортного лікування, 

отримання засобів реабілітації для дітей з особливими потребами. Людмила Бенедюк наголосила 

присутнім про право на правничу допомогу кожного та діяльність Бюро правової допомоги. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%B4?source=feed_text&story_id=942803165875509
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=942803165875509
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013374496112&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=944583025697523
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?source=feed_text&story_id=944583025697523
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=944583025697523
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=944583025697523
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4?source=feed_text&story_id=944583025697523
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Заходи відділу «Новоодеське бюро правової допомоги»: 

 

Заходами правової освіти, які 

проводилися Новоодеським бюро 

правової допомоги протягом 2017 р., як і 

іншими бюро Першого Центру, були 

охоплені різні цільові групи. Зокрема, у 

2017 р. право просвітницькі заходи були 

проведені для учнів, студентів, 

колективів та установ району, учасників 

АТО та ВПО. 

• Так, фахівець бюро прийняла 

участь у науково-практичному семінарі 

для працівників Новоодеської районної 

державної адміністрації на тему: 

«Заповнення електронної декларації». По завершеню семінару Вікторія роздала присутнім буклети 

на тему «Електронне декларування» та «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 

отримати» для кращого право просвітництва серед районну та розуміння основ діяльності, 

завдання бюро.  

 

• спільно зі Службою у справах дітей райдержадміністрації та Центру з сім'ї, дітей та 

молоді начальник бюро постійно приймав участь у «Рейдах» задля попередження злочинності 

серед неповнолітніх  - такі рейди були протягом року в усі населені пункти району.  

 

для учнів 7-9 класів Новосафронівської 

ЗОШ проведено лекцію на тематику прав, 

обов'язків та  відповідальністі 

неповнолітніх;  з метою попередження 

злочинності серед неповнолітніх, проведено 

змістовну лекцію серед юних слухачів 

Підлісненської ЗОШ про права, обовязки та 

відповідальність майбутніх дорослих 

громадян, 18.10.2017 року проведено лекцію 

для педагогічного колективу Дільничної 

ЗОШ Новоодеського району про порядок 

отримання БПД та роз'яснення чинного земельного законодавства та ін.   

 

• у ході зустрічей із директорами шкіл та колективами, та з метою поширення інформації 

про діяльність Центру та Бюро, постійно обговорюються питання доступу громадян до 

безоплатної вторинної правової допомоги, категорій населення які мають право на БПД тощо 

 

• на базі Новоодеської центральної 

районної бібліотеки проведено лекцію для учнів 

Новоодеського професійного аграрного ліцею. 

Слухачам було повідомлено про основні положення 

Закону України "Про протидію торгівлі людьми", 

форми торгівлі людьми, методи вербування та 

експлуатації людини, небезпечні випадки 

працевлаштування за кордоном.  

• Начальником бюро проводяться зустрічи 

із керівниками установ, закладів освіти, організацій з метою з метою поширення тематичних 

буклетів з контактами Бюро та служб, щодо визначення форм роботи та організації подальшої 

правопросвітницької работи. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=938723162950176
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=938723162950176
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82?source=feed_text&story_id=939222502900242
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=939222502900242
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• Таки зустрічі відбулися із працівниками філії Новоодеської міської бібліотеки у 

Миколаївській області, у відділенні Укрпошти в місті Нова Одеса, у колективах шкіл, дошкільних 

навчальних закладах та багато ін. 

• проведено спільну лекцію для учнів 5-10 класів Кандибинської та  Новоінгульської СЗОШ І-

ІІІ ступенів Новоодеського району на теми "Права, обов'язки відповідальність неповнолітніх", яка 

проводилась з метою попередження злочинності серед юних громадян в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО"!,  попередження насилля серед школярів, травлі та булінгу. 

 

 

 

 

 

•  Фахівці бюро разом з завідуючою 

бібліотеки відкрили виставку літератури 

"Знання права заслуговує найбільшої 

поваги". 

•  начальник відділу Новоодеське 

бюро правової допомоги Андрій Скляров 

у ході робочого візиту до Троїцької 

сільської ради Новоодеського району з 

метою проведення правопросвітницької 

роботи. Так, в приміщенні Троїцької 

сільської ради за підтримки секретаря 

Антонюк А.М. оформлено інформаційний 

куточок для громадян, на якому розміщено буклети: "Позбавлення особи права користування 

житловим приміщенням", "Зняття з місця реєстрації", "Безоплатна приватизація земельної 

ділянки", "Встановлення факту належності правовстановлюючого документу", та інші. Також 

розміщено інформаційні листи Мін'юсту - "Захищай свої права".  

Працівниками бюро проведено флешмоб та 

розміщено буклети у відділі реєстрації 

Новоодеської міської ради.  

• проведено тематичну лекцію-бесіду для учнів 

старших класів Троїцької ЗОШ на тему "Права, 

обов'язки, відповідальність неповнолітніх". 

• проведено лекцію "Про права людини та 

дитини" для учнів 11 класу Новоодеської ЗОШ І-ІІІ 

№ 2. У формі спілкування-бесіди учням доводилась 

інформація про основні права людини, дитини, 

механізми їх захисту, про кримінальну та 

адміністративну відповідальність неповнолітніх. 

• Всеукраїський тиждень права продовжився у Новоодеській загальноосвітній школі № 3, де 

учням 9-10 класів розповіли про конституційні права та обовязки громадян.  
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• проведено інформаційну лекцію "Про основні права та свободи людини та громадянина" для 

студентів Професійного аграрного ліцею. Зважаючи 

на попередні лекції слухачам були прочитані лекції 

на теми: Захист персональних даних, трудові 

відносини з роботодавцем, укладення шлюбу 

неповнолітніми, та інше. 

• проведено лекцію для слухачів Університету 

третього віку на тему: "Оскарження рішень органів 

місцевої виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування". В ході лекції присутнім роздано 

буклети: " Захищай свої права"! 

• проведено виїзд до військової частини А 3476 на території Костянтинівської сільської ради. 

В ході виступу перед військовослужбовцями, було повідомлено про роботу Бюро у місті Нова 

Одеса, функції, про первинну та вторинну правову допомогу, адресу, графік роботи. 

• проведено круглий стіл, який проходив в Новоодеському районному секторі з питань 

пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України. На круглому 

столі обговорювались питання: співпраця 

установ задля спрямування спільних зусиль 

на набуття громадянами необхідного рівня 

правових знань, розроблення плану 

спільних дій в 2018 році, зокрема, 

затвердження графіку роботи в 2018 році та 

роботи консультаційного пункту громадян.  

• прийнято участь у черговому 

засіданні постійної комісії Новоодеської РДА з питання раціонального використання земельних 

ділянок. В ході засідання комісії запрошеним громадянам були дані рекомендації щодо 

використання земельних ділянок за цільовим 

призначенням, роз'яснено порядок здійснення 

оренди земель та суборенди, прийнятті рішення 

про звернення до компетентних органів з 

відомостями про можливі правопорушення. 

• проведено робочу зустріч з працівниками 

Бузької сільської ради Новоодеського району, під 

час якої роз’яснено про  діяльність бюро правової 

допомоги та  висвітлено основні завдання та цілі.  

• у приміщенні Новоодеської 

райдержадміністрації пройшло звітування про 

результати роботи Новоодеського бюро правової 

допомоги за 9 місяців. На захід були присутні 

постійні партнери Бюро: Новоодеський відділ 

ДРАЦС, Новоодеський відділ ДВС, Новоодеська ЦРЛ, управління соціального захисту населення 

Новоодеської РДА, відділ освіти Новоодеської РДА, відділ реєстрації Новоодеської міської ради, 

Центр сім'ї дітей та молоді, служба у справах дітей Новоодеської РДА, керівники та працівники 

сттуктурних підрозділів Новоодеської РДА, яким начальник бюро подякував за плідну співпрацю 

та допомогу. 

• відвідано Гур'ївську та Баловненську сільські ради. В ході візиту було розповсюджено 

тематичні буклети "Позбавлення особи права користування житловим приміщенням", "Зняття з 

місця реєстрації", "Встановлення факту належності правовстановлюючого документу", та інші. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=948332335322592
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80?source=feed_text&story_id=948332335322592


17 

 

• управлінні агропромислового розвитку при 

Новоодеській райдержадміністрації проведено 

засідання постійної комісії по раціональному 

використанню земельних ділянок державної та 

комунальної власності, де начальник відділу 

Новоодеського БПД Андрій Скляров є членом на 

постійній основі. Основним питанням, яке 

піднімалось на засіданні, було використання 

земель згідно вимог чинного законодавства, 

Закону України «Про охорону земель», в тому 

числі -орендованих земельних паїв. В ході 

засідання були дані роз'яснення щодо визнання 

договору оренди недійсним, порядок обстеження 

земельних ділянок на факт самовільного заняття. 

 

• Фахівці бюро  протягом року приймали участь  у засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини при Новоодеській райдержадміністрації.  

 

Заходи відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 

 

Одним із пріоритетів роботи Ольшанського 

бюро правової допомоги у 2017 р. було забезпечення 

доступу до безоплатної правової допомоги для широких 

верств населення у найвіддаленіших регіонах та 

продовження співпраці з установами, центром 

зайнятості, органами виконавчої влади, організаціями 

району.  

• головним спеціалістом Ольшанського бюро 

правової допомоги проведено лекцію "Про права 

людини та дитини" для учнів 5 класу Веснянської ЗОШ 

І-ІІІ № 2. Також учням був представлений 

мультимедійний ролик про права дитини, що зазначені 

в Конвенції про права дитини. 

• разом із начальником Миколаївського районного відділу ДРАЦС у Миколаївській області 

Данильченко С.С проведена робоча зустріч, на якої сторони обговорили порядок співпраці. 

• в рамках виїзного прийому громадян для працівників с. Трихати Ольшанської об'єднаної 

територіальної громади проведено правороз'яснювальну роботу щодо порядку отримання БПД, 

роз’яснено про основні завдання та цілі Бюро правої допомоги. Також в приміщенні сільської ради 

розміщено чергову інформаційну площадку (стенд). 

• проведено робочі зустрічи з працівниками 

Ольшанської селищної ради та Шостаківської сільської ради 

Миколаївського району, під час якої працівників 

проінформовано про надання БПД: основні завдання та цілі, 

роз’яснено види правових послуг, які надає Бюро, поняття 

первинної та вторинної правової допомоги, а також 

категорії громадян, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. Також в приміщенні селищної та 

сільської ради розміщено чергову інформаційну площадку 

(стенд), на якої розміщено інформацію про основні завдання 

та функції бюро правової допомоги з контактною інформацією Центру та Бюро. 

• проведено робочу зустріч з працівниками Ковалівської сільської ради Миколаївського 

району.   

Спеціаліст бюро також провела робочі зустрічи з працівниками Михайлівської та Нечаянської 
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сільських рад, під час яких проінформувала громадян про роботу бюро, про категорії осіб, яким 

надається вторинна правова допомога, про порядок призначення адвокатів тощо. 

• Фахівець бюро  на  семінарах  за участю безробітних Миколаївського району інформує 

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

право на безоплатну правову допомогу тощо, також завжди надаються індивідуальні консультації з 

правових питань. 

• проведено ознайомчу лекцію для працівників районої бібліотеки для дітей централізованої 

бібліотечної системи Миколаївського району. 

• Протягом року проводилися виїзні прийоми за участі директора Центру Олега Матвієнко, 

інтегратора Центру та головного спеціаліста відділу Ольшанське бюро правової допомоги до 

населених пунктів. Так, у ході прийому до Кир'яківської сільської ради та села Петрово-Солониха 

Миколаївського району проведено робочі зустрічи з головою Кир'яківської сільської ради та 

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

ради та мешканців села, на сьогоднішній день, є питання щодо порядку розірванні договору 

оренди землі, термін дії договору оренди землі та скупчення мусора за межами села. 

• Так, у травні інтегратор Центру та головний спеціаліст відділу «Ольшанське БПД» провели 

робочу зустріч з головою Михайлівської об'єднаної територіяльної громади та провели особистий 

прийом в с. Новогригорівка, у листопаді проведено зустрічі з працівниками Трихатської сільської 

та Ольшанської селищної ради, у грудні – фахівець відвідала установи та організації села 

Надбузьке Миколаївського району та організації адміністрації Миколаївського району. 

• між Центром та державною установою "Ольшанська виправна колонія №53" підписано 

договір про співпрацю, метою якого є організація спільних заходів, спрямованих на підвищення 

рівня правової поінформованості засуджених щодо права на безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу, шляхом проведення правороз'яснювальної роботи, лекцій, бесід, зустрічей та 

інших заходів. 

 

Заходи відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

 

З метою посилення  правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад фахівцями Очаківського бюро правової допомоги постійно  проводяться тематичні заходи 

інформаційного, освітнього та виховного характеру. 

• Так, на початку 2017 року, у січні  у приміщенні відділу «Очаківське бюро правової 

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

допомоги». Учасниками круглого столу стали працівники районного відділу Кримінально-

виконавчої інспекції та працівники Очаківського бюро правовоїдопомоги. Під час заходу 

обговорено найактуальніші питання реформи 2017 року, а саме: Закон України «Про Вищу раду 

правосуддя», який вніс зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині 

розширення кола осіб, якімають право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

• Фахівець бюро провела лекцію-бесіду для учнів 8 – 9 класів Очаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3 присвячену до Дня соборності України, яке відзначається щороку 22 січня, на тему: 

«Національна єдність – запорука державності України». Також для учнів, працівники бюро 

провели анкетування на знання історичних подій, що передували Дню соборності України. 

• проведено робочі зустрічи із працівниками центру надання адміністративних послуг та з 

працівниками архіву Очаківської районної державної адміністрації,  під час яких обговорено 

перспективи співпраці, роз’яснено що таке первинна та вторинна правова допомога, категорії 

клієнтів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання.   

• працівниками відділу Очаківське бюро проведено захід: «Протидія насильства в родині» та 

презентовано збірку «ПРОтиНАСильства» для учнів старших класів 3 ЗОШ І – ІІІ ступенів міста 

Очаків та студентів Університету третього віку при територіальному центрі з надання соціальних 

послуг (соціального обслуговування) м. Очаків. Під час проведення заходу було розглянуто 

найактуальніші питання з даної теми, а саме: проблема насильства в сім’ї, міжнародне 

законодавство щодо захисту від домашнього насильства; як відрізнити насильство в сім’ї від 

конфлікту: психологічні аспекти проблеми насильства в сім’ї; куди звернутися по допомогу в 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010209551649&fref=mentions
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ситуації насильства в сім’ї та порядок звернення до юристів системи безоплатної правової 

допомоги.  Після розгляду теоретичної частини заходу, до уваги присутніх було представлено 

відео-матеріал «Наша увага – це найкраща профілактика!» . 

• начальник відділу «Очаківське БПД» провела 

лекцію для військовослужбовців учасників АТО 

військової частини А 2627 (84-й арсенал мінно-

торпедного та трального озброєння Військово-

Морських Сил України) м. Очакова на тему: 

«Програма «Соціальна картка учасника АТО 

"Українці-Разом".  Під час заходу також було 

обговорено, що таке первинна та вторинна правова 

допомога, категорії клієнтів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її 

отримання. Також спеціаліст роз’яснила порядок 

надання БВПД, розповіла про програму 

«Соціальна картка учасника АТО», можливості, які 

надає дана картка, про партнерів соціальної 

програми, технічні можливості картки, категорії осіб, які мають право оформити соціальну картку 

тощо.  

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

БПД було проведено низьку заходів. Фахівці  «Очаківське БПД» разом з працівниками міської 

бібліотеки відділу культури Очаківської міської ради 

та громадської організації «Червоний хрест», провели 

дитячий розважальний захід для дітей із 

малозабезпечених сімей. 

• Начальник бюро здійснила робочий візит до села 

Чорноморка, де зустрілася із головою Чорноморської 

ОТГ Дмитренком А.А. Під час візиту обговорено 

шляхи співпраці та розміщено стаціонарну 

інформаційно-новинну площадку (стенд) із 

інформацією про систему БПД та адреси Бюро 

правової допомоги.  

• проведено робочу зустріч та розміщено 

інформаційні матеріали у центрі надання адміністративних послуг Очаківської районної державної 

адміністрації Миколаївської області.  

• проведено робочу зустріч із працівниками Куцурубської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади, на якої висвітлено основні завдання та цілі, роз’яснено види правових 

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

громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Особливу увагу приділено 

питанню співпраці та взаємодії для забезпечення ефективного доступу жителів громади до 

безоплатної правової допомоги. 

• проведено лекцію для членів громадської організації «Рада ветеранів сіл Іванівка та Яселка» 

на теми: «Порядок написання звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, установ, підприємств, організацій, юридичних та фізичних осіб». 

• фахівці бюро взяли участь у семінарі «Гармонійний розвиток дитини. Формування умов для 

розвитку вільної особистості». Даний семінар був організований громадською організацією Центр 

гармонійного розвитку Особистості «СОФІЯ». Під час виступу начальник бюро довела до відома 

присутніх інформацію про Очаківське бюро правової допомоги.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=812150122274148
https://www.facebook.com/ukrazom.org/?fref=mentions
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• начальник відділу «Очаківське БПД» Валерія Кутюхіна взяла участь у оперативній нараді з 

керівниками структурних підрозділів 

Очаківської районної державної адміністрації, 

під час якої Валерія провела звітування про 

підсумки роботи Очаківського бюро правової 

допомоги за 9 місяців 2017 року. 

• проведено робочу зустріч із працівниками 

працівниками Куцурубської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади та 

Солончаківської сільської ради Куцурубської 

ОТГ Очаківського району.  Метою зустрічі було 

обговорення питання майбутньої співпраці в 

напрямку забезпечення доступу вразливих 

верств населення Куцурубської ОТГ сіл 

Солончаки, Дніпровське Очаківського району 

до БПД.   Особливу увагу приділено питанню співпраці та взаємодії для забезпечення ефективного 

доступу жителів громади до безоплатної правової допомоги. 

• начальник бюро Валерія Кутюхіна прийняла участь у дводенному тренінгу «Комунікативні 

аспекти місцевого самоврядування: нові виклики та можливості», що відбувся на базі 

Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми 

«U-LEAD з Європою», за участі спікера – практикуючого психолога, АРТ-терапевта, засновника 

ГО «ЦеГрін Південь», Президента Благодійного Фонду «Сарока» Сабліної Наталії та голів, 

секретарів і депутатів сільських/селищних/міських рад Миколаївської області. 

 

• Фахівці бюро прийняли участь у заході «Зустріч виконавчих органів Очаківської міської 

ради, місцевих органів влади з активом громадської організації інвалідів з нагоди Міжнародного 

дня людей з інвалідністю» на базі Очаківської міської бібліотеки. 

• Прийнято участь у правовому навчанні для структурних підрозділів апарату та структурних 

підрозділів Очаківської районної державної адміністрації, на якому доведено присутнім  про 

новели реформ. Валерія розповіла про медичну та освітню реформи. Наголосила, що реформа 

середньої освіти – реформа, орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну 

до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного 

змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя, – сьогодні на порядку денному. Щодо 

медичної реформи, то вона орієнтована на принцип «гроші за пацієнтом» – це основна ідея 

медичної реформи. Тобто, якщо до лікаря ніхто не ходить, то і заробляти він нічого не буде. 
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• у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» спільно 

з директором Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Очаківського району здійсненювалися постійні виїзні прийоми до сел. Очаківського району. Так, у 

с. Чорноморка Очаківського району  проведено лекцію для студентів Університету третього віку 

при Територіальному центрі соціального обслуговування на теми: «Вступ. Порядок надання 

безоплатної правової допомоги. 

Особливості складання та подання 

звернень до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, 

юридичних та фізичних осіб», «Про 

зміни в пенсійному законодавстві». Такі 

виїзні прийоми відбуваються згідно 

затвердженого графіку в усі установи 

управління соціального захисту 

щомісяця. 

• у рамках проекту «Мобільні точки 

доступу до безоплатної правової 

допомоги з питань земельного 

законодавства» працівників апарату 

Очаківської райдержадміністрації 

ознайомлено з проектом  «Я маю 

право!» та іншими актуальними проектами органів юстиції. В приміщеннях адміністрації 

розміщено листівки та інформаційні буклети. 

• у листопаді в приміщенні відділу «Очаківське бюро правової допомоги» відбулась робоча 

зустріч з працівниками Очаківського міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Південного міжрегіонального управління. Під час зустрічі обговорювались 

проблемні питання надання БПД клієнтам Пробації, які виникають на стадії досудового слідства 

та у подальшому. Також обговорено подальший план спільних заходів щодо надання безоплатної 

правової допомоги суб’єктам Пробації.  

• фахівці бюро постійні відвідувачи семінарів для безробітних  у Очаківському 

міськрайонному центрі зайнятості. Так, у грудні юрист бюро прийняла участь у семінарі-лекції 

для осіб з інвалідністю «Новели пенсійної реформи». У правовому семінарі для роботодавців міста 

Очакова та Очаківського району на тему: «Зміни в чинному законодавстві» за участі працівників 

Очаківського міськрайонного центру зайнятості  фахівцями було пояснено новели законодавства у 

трудовій, пенсійній сфері. Зокрема, йшлося про правила отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги вразливим категоріям громадян, було наголошено на переліку документів для 

отримання БВПД, про можливість складання документів процесуального характеру та залучення 

адвокатів для надання БВПД. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82?source=feed_text&story_id=928188507336975
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• працівники Очаківського бюро провели захід для вихованців ДНЗ «Зірочка» Куцурубської 

ОТГ, а саме для дітей старшої групи на тему : «Країна моїх прав». Дітей ознайомили з  їх правами, 

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

казки, а згодом всіх дітей було залучено до створення плакату «Квітка моїх прав». В кінці заняття 

малеча отримала солодощі за участь у даному заході. Малята і юристи отримали неймовірний 

заряд позитивних емоцій. 

• на базі бібліотеки Куцурубської сільської ради ОТГ організовано виставку юридичної 

літератури та брошур, буклетів, посібників, методичних рекомендацій тощо. 

• начальник бюро разом із фахівцем з 

питань соціальної роботи із суб’єктами 

пробації Очаківського міськрайонного відділу 

з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Південного міжрегіонального 

управління провели заняття на тему 

«Адміністративна і кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» для учнів 8 – 

11 класів Очаківської загальноосвітньої 

санаторної школи інтернату І-ІІІ ступенів 

Миколаївської обласної ради. Під час 

тематичного заняття школярам 

розповідається про адміністративну 

відповідальність: поняття, вік з якого особи 

підлягають адміністративній 

відповідальності, правопорушення, які передбачені КУпАП; які заходи впливу можуть 

застосовуватися до неповнолітнього; поняття кримінальної відповідальності, види злочинів, та вік 

з якого підлягають особи до кримінальної відповідальності; види основних та додаткових 

покарань, які можуть застосовуватися до неповнолітнього, а також правила поводження у разі 

затримання поліцією тощо. 

• В рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права та загальнонаціонального проекту 

«Я маю право», фахівці бюро прийняли участь у 

правовому тренінгу для учнів Очаківської ЗОШ 

№1, №2 та Очаківської ЗОШ №4 під назвою 

«Випускник. Громадянин. Знавець. Патріот». Під 

час виступу фахівець відповіла на правові 

питання, серед них: порядок призначення 

аліментів на дитину, що нового та що змінилося у 

призначені аліментів; що таке правоздатність та 

дієздатність фізичної особи, види дієздатності, 

випадки визнання недієздатності особи; 

престижність юридичної професії, найбільш 

актуальні юридичні професії; адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх.  

 

 

Важливу роль у підвищенні правової спроможності громад відіграє співпраця Центру з 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Участь у комунікативних та 

інформаційно-роз’яснювальних заходах сприяє поглибленню партнерства та покращенню якості 

надання безоплатної правової допомоги.  Так, у 2017 році надано методичну допомогу 50 органам 

місцевого самоврядування та установам-провайдерам правової допомоги, з якими налагоджено 

співпрацю. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 13.09.2017 р. №638-р «про реалізацію право 

просвітницького проекту «Я маю право» у 2017-2019 роках», наказу МЮУ від 16.08.2017 р. № 
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2611/5 «Про реалізацію проекту «Я маю право» та з метою підвищення правової свідомості 

українців, інформування громадян щодо механізму захисту їхніх прав у повсякденному житті у 

правовий спосіб та з метою підвищення рівня правової обізнаності землевласників і 

землекористувачів щодо способів захисту їх майнових прав та надання у разі їх звернення 

необхідної правової допомоги було видано наказ директора Центру від 09.10.2017 р. № 10 «Про 

реалізацію проекту «Я маю право» та затверджено графік та склад групи для здійснення виїзних 

прийомів громадян.  

Згідно із затвердженими графіками мобільних груп виїзного прийому громадян з питань 

антирейдерського захоплення землі директор та фахівці Центру прийняли участь у 19 виїзних 

прийомах громадян, у ході яких надано консультацію з 795 питань,  42 особи звернулося про 

надання вторинної правової допомоги. 

• Директор Центру Олег Матвієнко прийняв участь у засіданні антирейдерського штабу при 

Миколаївській ОДА, під час якого підведено підсумки роботи штабу за три місяці його існування 

та обговорено найбільш гострі питання, що стосуються ситуації з рейдерськими захопленнями в 

області. 

 

 

 

• заступник директора прийняла участь у 

круглому стілі "Протидія насильству в сім'ї", 

який проходив на базі Миколаївського 

інституту права НУ "ОЮА" в рамках 

проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства"  

 

 

• працівники центру прийняли участь у 

круглому столі "Протидія дискримінації та 

злочинам на грунті ненависті", який проходив в 

м. Одесі.  

 

• Громадською організацією «Десяте квітня», спільно із представниками Регіонального центру 

з надання БВПД у Миколаївській області, Першого та Другого миколаївських місцевих центрів з 

надання БВПД, проведено зустріч з питань ефективної взаємодії щодо розробки механізму 

перенаправлення внутрішньо переміщених осіб до центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, моніторингу звернень та подальшої співпраці в напрямку захисту прав 

людини, зокрема внутрішньо переміщених осіб. 
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Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення 
інформаційних матеріалів для клієнтів 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у містах та 

районах, які підпадають під юрисдикцію Першого миколаївського МЦ, здійснюється 

постійна тісна співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, 

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

інформаційних матеріалів в мережі 

Інтернет тощо. 

В рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права та 

загальнонаціонального проекту «Я маю 

право», працівниками відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги» підготовлено 

тематичні буклети на тему «Основні права 

людини», які розповсюджуються серед 

населення міста Очакова та Очаківського 

району. 

 

 

Центром розроблено Кейси з 

правових питань на тему «Сімейне право, 

розподіл власності подружжя та аліментів», 

«Іпотека, захист іпотечного майна», 

«Земельне право, особливості орендних 

правовідносин, Державний земельний 

кадастр України», «З питань оплати праці, 

права на надбавки та доплати» та «Як 

отримати земельну ділянку, яким чином 

оформити право власності». 

 

З метою проведення інформаційної компанії серед громадян про отримання ними 

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

правової допомоги». 

 

Протягом 2017 р. кількість публікацій в газетах, виступів на радіо та телебаченні, 

розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій  - 245, у 

тому числі:  

▪ начальник відділу представництва  Центру прийняла участь у програмі "Гаряча лінія" ТК 

"Миколаїв" тему: "Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 

комунальної власності. Особливості укладання договору оренди землі» 

https://www.youtube.com/watch?v=BGDK1Gr8GaY 

▪ прийнято участь у  прямому ефірі радіо "Миколаїв FM" програми "На всі 100"  

https://www.youtube.com/watch?v=k9khEr9QtPM&feature=youtu.be 

▪ на офіційному сайті Депортаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської 

ОДА розміщено інформацію про проведення в  с.Чорноморка чергової лекції для студентів 

університету ІІІ віку. 

http://sotszahist.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8563:2017-10-06-09-24-

14&catid=28:2011-09-13-07-01-17&Itemid=23 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBGDK1Gr8GaY&h=ATMkkt3qwVXhythMXZRz97tHibNQ6eAtWopgiUoOz-Uzu_QfEIigvihNDcNdbE3JYKx38p0uwpVhjN18_lY2TGlsRygrHd0HdaL2jjsBRZN5EG33EWI9qv9tRYMbnXlPLjTSj6ebTLPd30df6bPib_54FCRpzwChpC0TegqbqTNcZVQIve8xFQDrtPt-zsevOlKFAJq0R_omLmgY4ZxnEnaPIHHekfGB5_XTCybUU4Wqs4zsc0nJTO_6STtz3PCIKk1qmUZna8QRwBj6pZOG7xVUZ6lwObT0uu2xMPMW
https://www.youtube.com/watch?v=k9khEr9QtPM&feature=youtu.be
http://sotszahist.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8563:2017-10-06-09-24-14&catid=28:2011-09-13-07-01-17&Itemid=23
http://sotszahist.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8563:2017-10-06-09-24-14&catid=28:2011-09-13-07-01-17&Itemid=23


25 

 

▪ на офіційному сайті Миколаївського регіонального центру зайнятості розміщено 

статтю«ЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ - ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ». 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=78249&cat_id=1365352 

▪ виступ в черговому ефірі ТК «Миколаїв» в програмі «Це вас хвилює на тему: 

«Договіри дарування чи довічного утримання (догляду)» 

https://youtu.be/ekgqgxwvRP0?t=48 

▪ на офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації розміщено статтю про 

«Засідання робочої групи з питань протидії торгівлі людьми». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=40564 

▪ на офіційному сайті Миколаївського регіонального центру зайнятості розміщено статтю 

«ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА». 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=78516&cat_id=1365352 

▪ та багато інших, більшість з яких можна  побачити на сторінці Першого центру у  Фейсбук. 

(інформація за посиланням: https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/) 

 
 І квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV квартал 2017 рік 

ТВ 8 4 15 6 33 

Радіо 4 3 3 3 13 

Газети 8 11 11 9 39 

Самостійні 

інтернет 

видання 

21 24 69 46 160 

всього 41 42 98 64 245 

 

 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних  консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) 

Першим Центром постійно забезпечується функціонування дистанційних пунктів 

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

громадян в найвіддаленіших районах Центру, військових частинах, Ольшанської виправної 

колонії №53 та позапланових виїзних прийомів задля забезпечення доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

 

Загальна кількість здійснених виїзних (мобільних) пунктів консультування громадян та 

функціонуючих дистанційних пунктів доступу до правової допомоги за 2017 р. становить 478, 

під час яких було надано 1161 консультації та роз’яснень. 

 

 

http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=78249&cat_id=1365352
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80?source=feed_text&story_id=931425690346590
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=931425690346590
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FekgqgxwvRP0%3Ft%3D48&h=ATOYFt_6jRZAZb6_hBpe-lL-kUT8Idoov658QywU79ZYdOgh6NMO696uJwPJFq31l5rA2oMJg-XcJPQyQIIl0yusnXkepC9ul5ou47ICh2nbH0vsnWuXF_ETWl60B21XgqUG15iahQPIsIqsm74uvWpsptRqu5dEhK3YhbeC4igR5mtpDYfDtcScZ39IFozj6xrPLtUGc9995mOiAJ-b8GM4-EKvUUsZTCRCNJaLVI1sg3cVPmEP5Ir3osVIwTd69hhy6KZynNzrrHUSxWFPkPKKuAc9IG9Whreg6-Tyej3r7MA
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=40564
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
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Протягом 2017 р.  було надано 57 скайп – консультацій та роз’яснень.  

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

період надано 31 консультацію. 

З метою продовження інформування населення про функціонування системи безоплатної  

вторинної правової допомоги, впродовж звітного періоду, Першим миколаївським 

місцевим центром продовжується  активна робота щодо вуличного інформування громадян. 

Різноманітні святкові заходи завжди є гарною нагодою для проведення флеш-мобів та вуличного 

інформування. 
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У 2017 р. налагоджено роботу щодо  виготовленя та розміщення інформаційних стендів 

для інформування громадян з найбільш актуальних питань. Такі стаціонарниі інформаційно-

новинни площадки (стенди) з інформаційними матеріалами було виготовлено  та розміщено у 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціях та установах міста та області, 

у кількості 75  екз. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&story_id=891644320991394


28 

 

 
 

 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  
Фахівцями Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД та спеціалістами відділів 

Бюро правової допомоги активно практикується надання адресної допомоги малозабезпеченим 

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

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

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

письмового звернення. 

Так, протягом 2017 р. до Центру звернулося 17 громадян, яким правова консультація та 

прийом завернення про надання БВПД було здійснено на дому. 

 Невід’ємною складовою у підвищенні якості надання послуг клієнтам відіграють 

комунікативні заходи з адвокатами системи безоплатної правової допомоги та юристами-

волонтерами, наприклад систематичне проведення робочих зустрічей. 

Відділом організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами також постійно 

проводиться моніторинг якості надання 

адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Всі звернення від клієнтів Центру, які 

надходять стосовно заміни адвоката та якості 

надання адвокатами виконання доручень, 

уважно розглядаються та по результатах 

приймаються відповідні рішення.  

Задля забезпечення якісної і доступної 

правової допомоги відбувається узагальнення та 

поширення прикладів успішного захисту. 

Щомісяця Центр надає інформацію  щодо 

успішних справ за попередній місяць. З початку 

2017 року позитивні справи надходять як від 

адвокатів так і від співробітників Центру, що 

свідчить про набуття позитивного досвіду, що в 

подальшому сприятиме ефективному наданню 

правової допомоги особам, які її потребують та 

які звертаються до нас за допомогою. 

Протягом 2017 р. відділом організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами прийнято 

на опрацювання  477 актів від адвокатів за 

дорученнями, виданими Першим Центром. 
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Кожного робочого дня від адвокатів приймаються акти виконаних робіт. За необхідністю 

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

новому калькулятору. Найчастіше адвокатів хвилює питання в яких саме випадках застосовуються 

розрахунки ЦАС, ПД та ПРК. 

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

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

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

Кабінети для конфіденційних побачень клієнта з адвокатом постійно покращуються, що 

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

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

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

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

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

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

виконання наказу Координаційного центру з 

надання рпвової допомоги від 09.11.2016 р. 

№ 190 Перший миколаївський місцевий 

центр приймає активну участь у наповненні 

довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid». 

Протягом 2017 р. підготовлено та 

розміщено 19 правових консультацій, 

змінено для підтримки в актуальному стані 

правових консультацій - 23. 

 

З метою розвитку людських 

ресурсів, підвищення кваліфікації, 

працівники центру постійно приймають 

участь у різноманітних семінарах та 

тренінгах. 

Так, протягом 7-12 листопада 2017 року начальник відділу представництва Вікторія 

Пазурчик здійснила навчально-інформаційний візит до м. Берлін, що проходив у рамках проекту 

"Медіація як рушійна сила порозуміння в українському суспільстві", який реалізується Німецьким 

дитячим фондом Child Fund Deutschland фондом Фонд Східна Європа у співпраці з німецькою 

Громадською організацією Child Fund Deutschlande.V. та за підтримки Міністерства закордонних 

справ  Федеративної Республіки Німеччини. Під 

час тренінгу Вікторія ознайомилась з досвідом та 

кращими практиками Німеччини у сфері медіації, 

ненасильницької комунікації та побудови діалогу 

між конфліктуючими сторонами, вирішення 

конфліктів мирним шляхом та налагодження 

порозуміння. Розглядалися також питання 

міжкультурної компетенції вирішення конфліктів; 

ролі миротворчої медіації в конфліктному 

суспільстві; сприйняття ВПО та їх ролі у 

миротворенні; можливості використання 

медитаційного підходу у контексті забезпечення 

прав ВПО тощо. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4?source=feed_text&story_id=952072641615228
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&story_id=952072641615228
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3?source=feed_text&story_id=952072641615228
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=952072641615228
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=952072641615228
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%BE?source=feed_text&story_id=952072641615228
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=952072641615228
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23-25 листопада 

працівники центру Вікторія 

Пазурчик, Наталя Іванюк, 

Вікторія Царьова, Ольга 

Василенко прийняли участь у 

тренінгу "Ненасильницьке 

спілкування в побудові діалогів 

і вирішенні конфліктів", який 

проводила тренер з Німетчини - 

доктор медіаційних наук 

Irmtraud Kauscha. Під час 

тренінгу учасники дізнались 

про Принципи 

ненасильницького спілкування, 

Концепцію гніву в 

ненасильницькому спілкуванні. 

 21-22 листопада 2017 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Валерія Кутюїхіна прийняла участь у дводенному тренінгу «Комунікативні аспекти місцевого 

самоврядування: нові виклики та можливості», що відбувся на базі Миколаївського Центру 

розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», за 

участі спікера – практикуючого психолога, АРТ-терапевта, засновника ГО «ЦеГрін Південь», 

Президента Благодійного Фонду «Сарока» Сабліної Наталії та голів, секретарів і депутатів 

сільських/селищних/міських рад Миколаївської області. 

29 – 30 листопада також начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

прийняла участь у тренінгу «Захист прав постраждалих від ґендерно обумовленого насильства: 

роль та функції системи БПД», який проходив у м. Києві для фахівців системи безоплатної 

правової допомоги. На тренінгу фахівці Центрів та адвокати розширили свої знання щодо проявів 

ґендерно обумовленого насильства; дізналися про міжнародний досвід роботи з цією проблемою; 

навчилися 

ідентифікувати та 

працювати з 

постраждалими від 

ґендерно обумовленого 

насильства. 

З метою 

підвищення кваліфікації 

керівництво та 

працівники Центру і 

бюро правової допомоги 

успішно пройшли 

дистанційний онлайн-

курс « Конфлікт 

інтересів: треба знати!» 

Також у 

звітному періоді 

проведено внутрішні 

навчання працівників 

Центру за визначеними темами, згідно затвердженого плану внутрішніх навчань. 
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[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
 

З метою ефективного управління фінансовими ресурсами та раціонального їх 

використання у 2017 року Першим Центром було забезпечено подання фінансової та бюджетної 

звітності з дотриманням встановлених законодавством термінів. 

Для забезпечення взаємодії з Регіональним центром з надання БВПД директор Першого 

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

Забезпечується вчасне реагування та інформування РЦ, обмін думками та актуальною 

інформацією. 

З метою покращення результативності та ефективної діяльності місцевого центру  

Миколаївської області постійно ведеться робота над розробкою і тиражуванням інформаційних 

буклетів,  нових форм звітності з графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та 

розвитку системи БПД в регіоні, розміщенням інформації на офіційному веб-сайті регіонального 

центру тощо. 

З метою покращення результативності та ефективної діяльності місцевого центру  

Миколаївської області постійно ведеться робота над розробкою і тиражуванням інформаційних 

буклетів,  нових форм звітності з графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та 

розвитку системи БПД в регіоні, розміщенням інформації на офіційному веб-сайті регіонального 

центру тощо. 

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

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

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

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

власності». 

З метою проведення інформаційної компанії серед громадян про отримання ними 

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

правової допомоги». 

Відділом підтримки та розвитку інфраструктури забезпечено роботу комп’ютерної 

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

головному офісі Центру та всіх 4 відділах бюро правової допомоги. 

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

на наявність помилок, збільшення оперативної памяті комп’ютерів. 

Здійснено придбання ноутбука та принтера, проведено їх планове технічне 

обслуговування. 

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

Новоодеськом бюро правової допомоги встановлено пожежну та охоронну сигналізацію,  в 

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

придбання в наступному кварталі додаткової оргтехніки - принтерів.  

У рамках святкування Дня захисту дітей розроблено та раздруковано інформаційні 

буклетина тему: "Права дітей". 
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З метою проведення інформаційної компанії серед учасників АТО про отримання ними 

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

«Порядок отримання соціальної картки учасників АТО». 

Також відділом Березанське бюро правової допомоги розроблено та розповсюджуються 

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

місцезнаходження , контактною інформацією бюро і основні його цілі та функції.   
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Участь у спільних комунікативних заходах з Регіональним центром з надання БВПД у 

Миколаївській області, а також з іншими місцеими центрами – є запорукою злагодженої взаємодії 

та командного підходу до виконання поставлених завдань і досягнення запланованих результатів. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

Протягом 2017 р.   Першим миколаївським місцевим центром з надання БВПД та бюро 

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

8451 звернень клієнтів, надано 7755 правових консультації, 1198 осіб  надали письмову заяву про 

надання БВПД. 

 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих  

звернень клієнтів 

№

 з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1

1 

Відділ правової інформації та 

консультацій 
2502 2034 816 

2

2 
Відділ «Березанське БПД» 1581 1549 68 

3

3 
Відділ «Новоодеське БПД» 1188 1108 135 

4

4 
Відділ «Ольшанське БПД» 1491 1450 51 

5

5 
Відділ «Очаківське БПД» 1689 1614 128 

6 Разом по МЦ 8451 7755 1198 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 1181 рішень 

про надання БВПД та надано 884 доручення адвокатам та 342 – наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 11 

письмовим зверненням було прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 
1192 14,1% 

спадкового 
758 9,0% 

сімейного 
933 11,0 % 

медичного 
56 0,7% 

трудового 
542 6,4 % 

адміністративного 
314 3,7 % 
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земельного 
793 9,4 % 

договірного 
791 9,4 % 

житлового 
844 10,0 % 

іншого цивільного права 
1193 14,1% 

з питань виконання судових рішень 
149 1,8 % 

з неправових питань 
39 0,5% 

з інших питань 
847 9,9 % 
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933
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791

844

1193
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ 

ПИТАННЯ

соціальне забезпечення

спадкове 

сімейне 

медичне

трудове

адміністративне

земельне

договірне

житлове

інші цивільні

інше

неправове питання
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За звітний період було зареєстровано письмових звернень про надання БВПД від 

наступних категорій громадян: 

 
малозабезпечених осіб  

 
854 71,3 % 

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється 

дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

229 19,2 % 

осіб з інвалідністю 

 
66 5,5 % 

внутрішньо-переміщених осіб 

 
35 2,9 % 

громадяни України, які звернулися із заявою 

про взятя їх на облік як внутрішньо переміщених осіб 
1 0,1 % 

Діти-сироти 

 
2 0,2 % 

Діти, позбавлені батьківського піклування 

 
1 0,1 % 

Діти, які перебувають у складних життєвих 

обставинах 
3 0,3 % 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

854

66

3

229

35

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

особи, які перебувають під 
юрисдикцією України

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

діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

ветерани війни

внутрішньо переміщені особи
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ

до 18 років

18-35 років35-60 
років

35-60 років

понад 60 років

2453

1090

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ

чоловіки

жінки
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за 2017 р 

було: 

 

• здійснено 185 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 309 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

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

правових питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 1180 осіб, в тому числі 687 особи звернулося за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до дистанційного пункту доступу до БПД та 493 осіб - до 

мобільних консультаційних пунктів; 

• надано методичну допомогу 41 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

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

допомоги; 

• прийнято для перевірки 477 актів від адвокатів 

• проведено 569 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 245 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано 234 особам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

• протягом ІV кварталу на працівників Першого центру видано 342 наказів щодо 

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

здійснення представництва інтересів осіб  

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

 

№ 

З/п 

Найменування 

МЦ та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанці

йних 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮУ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалів, 

розміщено 

у ЗМІ 

1. Головний офіс 

ММЦ з НБВПД 
36/58 159/419 12 216 50 114 

2. Очаківське бюро 

правової 

допомоги 

51/207 56/138 9 90 31 41 

3. Ольшанське 

Бюро правової 

допомоги 

22/80 20/24 4 51 55 16 

4. Березанське 

Бюро правової 

допомоги 

39/90 56/78 9 106 78 41 

5. Новоодеське 

Бюро правової 

допомоги 

37/58 18/28 7 106 20 33 

Всього: 185/493 309/687 41 569 234 245 

 

 

 

 

ВИСНОВОК: 
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 Перший миколаївський місцевий центр з надання БВПД демонструє динамічні зміни у 

кількісних та якісних показниках діяльності: 

Динаміка кількості звернень громадян за правовою допомогою до Першого 

Миколаївського місцевого центру та Бюро правової допомоги за 2017 рік 

 

 
 

 

 
Структурні підрозділи місцевого центру – бюро правової допомоги – забезпечують 

наближення доступу до правової допомоги, у тому числі в найвіддаленіші куточки районів, та 

сприяють росту довіри та правової грамотності у територіальних громадах. 

Перший миколаївський місцевий центр забезпечує потреби населення районів юрисдикції 

Центру у наданні всіх видів правової допомоги та рівний доступ до правосуддя усіх категорій 

населення . 

 

 

Директор Першого ММЦ з НБВПД                                                                 О.Матвієнко 
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