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Зміст 

Розділ І. Основні заходи, щ обули здійснені за пріоритетними напрямками 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

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

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення надання безоплатної 
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1.] Результативні показники діяльності Регіонального центру. 

[2.2.] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу 
 

  



На території Миколаївської області доступ до безоплатної правової допомоги 
забезпечують Регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги у 
Миколаївській області та 2 місцеві центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги: 1 у місті Миколаєві та 1 у місті Вознесенську.  

 

 
 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 125 

 

[ Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів,61 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Вознесенськ, вул. Київська, буд. 26А. 

  



 

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 

В системі безоплатної правової допомоги в 2019 році відбувся процес оптимізації, про що є  
низка наказів і доручень Міністерства юстиції України та Координаційного центру з надання правової 
допомоги, якими визначені основні заходи та завдання щодо проведення процедури оптимізації в 
Миколаївській області. 

Наказом Міністерства юстиції України від 11.02.2019 № 392/5 «Про питання оптимізації 
системи надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області» Перший 
миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги перейменувався 
в Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
реорганізований шляхом приєднання до Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги є 
правонаступником Другого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 22.02.2019 року № 21 
«Про питання реорганізації Другого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги» передбачалося, що з дня набрання чинності даним наказом до комісії 
з реорганізації Другого миколаївського місцевого центру з надання безплатної вторинної правової 
допомоги перейшли повноваження щодо управління цього центру. 

Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 22.02.2019 року № 11 
«Про перейменування Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги» визначено, що Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги перейменовано на Миколаївський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, затверджено Положення про Миколаївський місцевий 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке доручено зареєструвати відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань». 

Певні категорії населення, такі, як інваліди, люди похилого віку, люди з особливими 
потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо 
переміщені особи, а також особи, які проживають у віддалених населених пунктах тепер мають 
змогу отримати безкоштовну правову консультацію. Особи, які підпадають під дію статті 14 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу»  (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17) в разі 
потреби мають можливість скористатися послугами адвоката за державний кошт з метою захисту від 
обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального 
характеру. Безкоштовні кваліфіковані правові консультації та, у разі потреби, представництво 
інтересів соціально незахищених верств населення у судах здійснюють юристи й адвокати, які уклали 
контракти з Регіональним центром та двома місцевими центрами з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Миколаївській області. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

  

 

03 січня 2019 року заступник начальника відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру Юлия Кравчук разом з 
головним спеціалістом відділу комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної інформації 
Катериною Палієнко на базі Тренінгового центру 
ГУНП у Миколаївській області у с. Матвіївка 
прочитали лекцію для майбутніх правоохоронців. 

  

 

16 січня 2019 року у стінах Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області відбувся 
перший етап ХІ конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

  

 

22 січня 2019 року відбувся другий етап – 
співбесіда – ХІ конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

  

 
 

23 січня 2019 року представники Регіонального 
центру та Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД  взяли участь у засіданні 
Круглого столу на тему «Дотримання прав 
людини в Миколаєві: стан та шляхи покращення», 
який проходив в залі Вченої ради 
Чорноморського Національного університету ім. 
Петра Могили.  
 

  

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDTyjDPetTuWrbq87BvlZE9x98Xb9o68mlN0VYYnkzRV_IRqclEOBgy1dAd7ncQmwetvh1iwIaa7VY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCrCAubls9ecQqhuzcbXS3Ut0Ap7k_lx0DIVvOlxvZBq4qjQJ-b-4nDp9xlOTwvju4OIhLrxh80uWOjnSLS_njCZE9TINKmeX1Tpzd2oqeChLIgx1f2rKS-FDqJfEyuvH8iTVh43Hsb7oE_PqyGHx4LPNS6DWjeOb3C5pOlKFQrXvh-prWLZ4GfsbFRHUfJaJyumPPPKVwN6pG3EQhegaNyr1Ruf0eQ0EvpoW9OvPlJ3vFdrFgrhvqMD5Q5OflTff-KrP65wZNaJFxPPqoNGjbQ2RgmoHt_E1rfBfdke0VPAkvSk06thi0FsBIIyTD_taurfLO0UZscQ80EozE6AGjfOlD
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDTyjDPetTuWrbq87BvlZE9x98Xb9o68mlN0VYYnkzRV_IRqclEOBgy1dAd7ncQmwetvh1iwIaa7VY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCrCAubls9ecQqhuzcbXS3Ut0Ap7k_lx0DIVvOlxvZBq4qjQJ-b-4nDp9xlOTwvju4OIhLrxh80uWOjnSLS_njCZE9TINKmeX1Tpzd2oqeChLIgx1f2rKS-FDqJfEyuvH8iTVh43Hsb7oE_PqyGHx4LPNS6DWjeOb3C5pOlKFQrXvh-prWLZ4GfsbFRHUfJaJyumPPPKVwN6pG3EQhegaNyr1Ruf0eQ0EvpoW9OvPlJ3vFdrFgrhvqMD5Q5OflTff-KrP65wZNaJFxPPqoNGjbQ2RgmoHt_E1rfBfdke0VPAkvSk06thi0FsBIIyTD_taurfLO0UZscQ80EozE6AGjfOlD
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARA5B4fxExHinsl_8u_3vJsRjs_WxlC0UwYM0rANpSq64i_AzI09Dg372aW-NYPXc0AJEy5Iul3Zzmsf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXpyZ8qkb6wpIstPjMJ0pab6XDxbrp8WJjbadrnMlFdjqZ9sR0BywfkWXwcr2uTvWfhkXekz0Ti9JInc-frVzus0m1G92bjorCQ4yqUoCF5kVhc7tOCYvNjMpWA0_O_2b80z7APDks_fPG0vIw61MQwtdPbJ1RnTdjmI5Gz_-aO8tiSMs4P3k6f6FN_0aszzu9gwhFXBLMtPJH50P2k5UibC9IRfIGfGiXPLZsPOZgEYaD6N17cs6aVlMI3zbigyky88Zb9J7pOKZu-CzIHELvMtXT2qnLsLKevod2_NnGY3k572i-bARzeo_yNB6GRU2ecy1WyqnfVAJ7gW89lsrkyHb
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARA5B4fxExHinsl_8u_3vJsRjs_WxlC0UwYM0rANpSq64i_AzI09Dg372aW-NYPXc0AJEy5Iul3Zzmsf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXpyZ8qkb6wpIstPjMJ0pab6XDxbrp8WJjbadrnMlFdjqZ9sR0BywfkWXwcr2uTvWfhkXekz0Ti9JInc-frVzus0m1G92bjorCQ4yqUoCF5kVhc7tOCYvNjMpWA0_O_2b80z7APDks_fPG0vIw61MQwtdPbJ1RnTdjmI5Gz_-aO8tiSMs4P3k6f6FN_0aszzu9gwhFXBLMtPJH50P2k5UibC9IRfIGfGiXPLZsPOZgEYaD6N17cs6aVlMI3zbigyky88Zb9J7pOKZu-CzIHELvMtXT2qnLsLKevod2_NnGY3k572i-bARzeo_yNB6GRU2ecy1WyqnfVAJ7gW89lsrkyHb


 

23 січня 2019 року в студії Радіо Миколаїв 92 FM 
директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області та заступник директора  з 
ведучими програми «Навсі100» обговорювали 
публічне звітування системи безоплатної 
правової допомоги в регіоні за 2018 рік. 
 

  

 

 

Директор Регіонального центру Наталія Гнатуша в 
ефірі Українське радіо: Миколаїв разом з 
адвокатом Валентиною Мілюченко розповіли про 
результати діяльності в регіоні проекту "Правова 
обізнаність та захист прав власників і користувачів 
землею", що реалізується в рамках 5-річної 
Програми Світового банку за підтримки 
Європейського союзу "Підтримка прозорого 
управління земельними ресурсами в Україні".  
Також торкнулися актуальних питань у сфері 
земельного законодавства, які наразі найбільше 
цікавлять громадян, роз'яснили порядок 
реалізації права на безоплатне отримання 
земельної ділянки. 
 
 

  
 

 
 

29 січня 2019 року на базі Центральної бібліотеки 
імені М.Л. Кропивницького пройшло публічне 
звітування системи безоплатної правової 
допомоги у Миколаївській області за 2018 рік. 
Про результати діяльності за минулий рік 
партнерам системи розповідала директор 
Регіонального центру. 
Також присутнім було презентовано реалізацію в 
регіоні ініціативи «Сімейні радники» успішні 
практики впровадження програм надання 
правової допомоги в територіальних громадах, 
успішні справи надання безоплатної правової 
допомоги, практики взаємодії з органами 
виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, 
навчальними закладами. 
 

  

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARBdZDNbBTtg6E8asdCB_p-57hI2czupSz3xPNZHtIkEeqYXVN98mxawF-1k1fBMJCg575VuY35r-NoU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0s7UDXLPs3yUuvrKnv3EX1esnVCEKE2Vtbknj3-bdsZhnIHpK1u7bFInS-hKoDgIX8izyeS950q-TXWaR712IVex1DnnFmD2a0fMkhyWXk9xBxNmTBn_rdq-QzALRBdqLQLIcrDXFAn6YwN6AwBrf7dj0sLD0qiB1-sQ4LcNOrw64i6qS0iireVBLhNqKHdYyR_HyKgWXtIKeTM_yqa5smB0NF2qmvsNg-FOy8PUAabDdd2UTzkzrg_3fm65W29CnvZaC1aCTGzvvxHGffDpi5xusHq8TTcy-vlKO6GCbGenpIb3Y-kH2NMluQOublVOTxAbe7EXUzu52OJGXs9mbLnv0
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARBdZDNbBTtg6E8asdCB_p-57hI2czupSz3xPNZHtIkEeqYXVN98mxawF-1k1fBMJCg575VuY35r-NoU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0s7UDXLPs3yUuvrKnv3EX1esnVCEKE2Vtbknj3-bdsZhnIHpK1u7bFInS-hKoDgIX8izyeS950q-TXWaR712IVex1DnnFmD2a0fMkhyWXk9xBxNmTBn_rdq-QzALRBdqLQLIcrDXFAn6YwN6AwBrf7dj0sLD0qiB1-sQ4LcNOrw64i6qS0iireVBLhNqKHdYyR_HyKgWXtIKeTM_yqa5smB0NF2qmvsNg-FOy8PUAabDdd2UTzkzrg_3fm65W29CnvZaC1aCTGzvvxHGffDpi5xusHq8TTcy-vlKO6GCbGenpIb3Y-kH2NMluQOublVOTxAbe7EXUzu52OJGXs9mbLnv0
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%96100?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0s7UDXLPs3yUuvrKnv3EX1esnVCEKE2Vtbknj3-bdsZhnIHpK1u7bFInS-hKoDgIX8izyeS950q-TXWaR712IVex1DnnFmD2a0fMkhyWXk9xBxNmTBn_rdq-QzALRBdqLQLIcrDXFAn6YwN6AwBrf7dj0sLD0qiB1-sQ4LcNOrw64i6qS0iireVBLhNqKHdYyR_HyKgWXtIKeTM_yqa5smB0NF2qmvsNg-FOy8PUAabDdd2UTzkzrg_3fm65W29CnvZaC1aCTGzvvxHGffDpi5xusHq8TTcy-vlKO6GCbGenpIb3Y-kH2NMluQOublVOTxAbe7EXUzu52OJGXs9mbLnv0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARC6WgceNfBGWW264YZSETLKId5S-D2Ctsq_iYqWJwQl4ytMZlUV9CQxb-3Us3x3Z_DdCH6Yt17uRAXA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBriPhtJ_hq1pAv3JRD8rSjjTr-ZeYjQ-_s7uDKp-X1NvXTVvnXdf_8Z8UTIJl7fvb_NHjqkQ_UFEnXTdBXrXVdV6zkX1Za7SquOSfaDV5M4xA3aGx8Ge7JA8kthavZDlUWS_WSV6spJzkFSXk_jc662MHPekry8vg60WD0ONl5ZjtT-RJEPTjdZIiA7iAPRgoT316c3ijPJyFKFWX0v-F1kXpzV7kxzknreYrXOJiY7-rMG9UtQtT8JDyVRTNnX80erxvFXMZNwbzDC0QWJVrBFFfPMaCRNblsLdyEFWLg5VRBMvVVUsKVI3RklO5sDBrEXE1JlL2GVJSEvuGgv12YvzBg
https://www.facebook.com/radiomykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARDN5-OEjKrOuwuSI-7Jz7GWjJBjDnd2C_gmjloVzCHHoQxivVPFWIximKBbzsUq785n_iGZlRF8Qg6k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBriPhtJ_hq1pAv3JRD8rSjjTr-ZeYjQ-_s7uDKp-X1NvXTVvnXdf_8Z8UTIJl7fvb_NHjqkQ_UFEnXTdBXrXVdV6zkX1Za7SquOSfaDV5M4xA3aGx8Ge7JA8kthavZDlUWS_WSV6spJzkFSXk_jc662MHPekry8vg60WD0ONl5ZjtT-RJEPTjdZIiA7iAPRgoT316c3ijPJyFKFWX0v-F1kXpzV7kxzknreYrXOJiY7-rMG9UtQtT8JDyVRTNnX80erxvFXMZNwbzDC0QWJVrBFFfPMaCRNblsLdyEFWLg5VRBMvVVUsKVI3RklO5sDBrEXE1JlL2GVJSEvuGgv12YvzBg


 

30 січня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець разом із 
першим заступником начальника Головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Інною Фірсовою провели 
виїзний прийом громадян в рамках роботи 
мобільної точки доступу до безоплатної правової 
допомоги у смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області, де мали змогу розповісти 
про можливості безоплатного доступу до права і 
правосуддя, впровадження нових ініціатив 
системи БПД та органів юстиції. 

  
 

 
 

31 січня 2019 року в приміщенні Регіонального 
центру відбулося засідання робочої групи з 
реалізації пілотного проекту, до складу якої 
увійшли представники органів прокуратури, 
пробації, соціальних служб та громадських 
організацій.  
В ході засідання учасники обговорили ключові 
питання співпраці в рамках реалізації вказаного 
проекту, визначили попередні алгоритми 
комунікації та першочергові заходи, які 
потребують визначення та впровадження у 
роботу. 
 
 

  

 
 

01 лютого 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець взяв 
участь у програмі “Новий день” одним із 
актуальних питань  було - як отримати 
компенсацію за травми через неприбраний сніг та 
ожеледицю. 

  

https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARBO2PPMot40wR63aiH2cFITOr7D1HatyjYKBbcRf7icYYG18Tr4pAdHNpo94ulSNl8NEEa1B-2TkM_4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcU5BlpQnvIgeRWlCufnX2DZJzc5fiDwWW9Gt0GS0PX_GcHUvRC1Jm78879K0yNT6A7wJ0I170TsKV3yna2sp10ouBhl62yW8kUCqOHAyJflJsm58x1sB1CYuRnSj758JZ9ne3q6wx5pguDJI3mdk97I4nYuE4oS-yKtX1As9fzmaIRX8EHTQgANaSl43-0yVO8jkfk_IKlYAewAUbSiwZGUK2KQ-AF0Y95eAIO27UOdUnOEiB16SOK0GhZUO9ih2nEJKLdhd7Dd0p44ZI228A8eDzHlCWkGb6vEJCxSOOepXSERCWBl2g8Jx6PtDRhSxqqBMKBiRcbmc4pJhOlusSIVH
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCxVEywcnn9Fza2G2yy561Akv7dQ9Y_uwIR_CitsK5Z0OgkjfDBmpkISjlpmPUUOz1EUXNtDjFRvOD_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEnLMd4Kr9usdV1MhGYJ2YbXtJhlOVqqxPT5YM1af1ECe087nTkKhUe_0k7jN13tRqEICgzJcGd2x5oOAuUUIVoWi8AqRbCNx0eUmGfPp4nFvKgWo2pIctDiflJyCVglFoimgbD4DEBXGmwPXNecWvLCSgs1XQ0eSfY-wJfWzZXQxKPC4axOjspAmV1P89N-9HLjtatRijIAoPYVBTaXPd7Yd7_JBG7Itqeryx2GcX56PKuptYIeP1aBhbbDuaJPbugvhntXHx_oAbcRl3nyPanfU6fccTubTcUqmDjoQm5M_UvfSbJPwJsCDEgqc6QSW-yTN4eJLqfwLcdXSkS4-iB41y


 

05 лютого 2019 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в ефірі радіо "НикВести" 
разом із сімейною радницею Катериною 
Мутьєвою обговорювали реалізацію в регіоні 
ініціативи "Сімейні радники", також торкнулися 
питань про те, хто саме звертається до сімейної 
радниці та що турбує заявників в першу чергу.  

  

 

10 лютого 2019 року в рамках інформаційної 
кампанії "Я маю право обирати" заступник 
директора Регіонального центру Євген 
Мороховець провів семінар для осіб, які 
перебувають на обліку у Миколаївському 
міському центрі зайнятості у Корабельному 
районі м. Миколаєва, де висвітлив відвідувачам 
актуальні питання виборчого законодавства та 
можливості доступу до безоплатної правової 
допомоги. 

  

 
 

12 лютого 2019 року начальник відділу Олексій 
Костенко спільно з першим заступником 
начальника Головного територіального  
управління юстиції у Миколаївській області Інною 
Фірсовою здійснили виїзний прийом громадян в 
рамках роботи мобільної точки доступу до 
безоплатної правової допомоги в смт. 
Ольшанське Миколаївського району, де мали 
змогу ознайомити присутніх із можливостями 
доступу до безоплатної правової допомоги та 
роботою органів юстиції області. 

  
 

 
 

13 лютого 2019 року директор Регіонального 
центру  взяла участь у науково-практичній 
конференції «Відповідальність за домашнє 
насильство і насильство за ознакою статі: новели 
Кримінального кодексу України», яка відбулася у 
місті Києві. 
      На конференції обговорювали питання щодо 
особливостей кримінальної відповідальності за 
злочини, пов’язані з домашнім насильством. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARCV5IqdfxzueHsIRWU6kIHSWpj0ppKVmK6H_PGzyE9lU7IPv4PseJBA4H_BqlFPff95XLNRh0iia-Za&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFgM6uu4lWtvHRV_6M3S84GTcRmeSGddfeSmqrXCyMwBcw2F9KfNrCR0i4sj952VVNbe-gen4xZqr7LVdsYtXDQ2TxWtc3F0DroVWSdhEyFtXNyPLJb0Siw8veD59jfbvFBDOgvJ674tlpgXmowpuPoa-D6BpX1U7vIOwiXP0XZKwfR-YcdmomKVFfViRgp1HLaqzRsyqpftEg6fxVT0yPWl0lzY1ZJ9xmzRrornCQM7J2fFM_rVuoROecFOYhkic-BzG8H9IDjr1q5ZIqkQS2Naq2cIQc78Aj_MSzX3YXXsk_4QzlpPQm2V9kHQTSm24b_JAnKGMhZ6DTcnIKejWWNTF2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001974196932&__tn__=K-R&eid=ARBYM9abUlBXRPNScXINIqyJTy4nfSBmiPaKbiDukdBff3qPItFmLQo7XmLAEiy7RHpiGEYjgBT8_ZF9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFgM6uu4lWtvHRV_6M3S84GTcRmeSGddfeSmqrXCyMwBcw2F9KfNrCR0i4sj952VVNbe-gen4xZqr7LVdsYtXDQ2TxWtc3F0DroVWSdhEyFtXNyPLJb0Siw8veD59jfbvFBDOgvJ674tlpgXmowpuPoa-D6BpX1U7vIOwiXP0XZKwfR-YcdmomKVFfViRgp1HLaqzRsyqpftEg6fxVT0yPWl0lzY1ZJ9xmzRrornCQM7J2fFM_rVuoROecFOYhkic-BzG8H9IDjr1q5ZIqkQS2Naq2cIQc78Aj_MSzX3YXXsk_4QzlpPQm2V9kHQTSm24b_JAnKGMhZ6DTcnIKejWWNTF2
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCrRcnlkgRJqTEOxOSBSd8OKzR5qYe8y83Mafjll9GaMpcuQNOwp0zGZLo6Nme2T5jfE6Z6MfRDEWVk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCrRcnlkgRJqTEOxOSBSd8OKzR5qYe8y83Mafjll9GaMpcuQNOwp0zGZLo6Nme2T5jfE6Z6MfRDEWVk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARCj-Ikgc2229n1GqlXZo0C9WTREPbJ4EV5wbBOVqQaev-iktSPZSYp6nxQSTgs5L0r2yRz2pRzOPcJZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARCj-Ikgc2229n1GqlXZo0C9WTREPbJ4EV5wbBOVqQaev-iktSPZSYp6nxQSTgs5L0r2yRz2pRzOPcJZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010642322711&__tn__=K-R&eid=ARDeqcOwV9ooUDR_3WcmmYMiJYCeaPlpR0fhgDwk5lb9525qhI_2mB5YCJbIH_VpeO2W4CN9m2G5qH0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010642322711&__tn__=K-R&eid=ARDeqcOwV9ooUDR_3WcmmYMiJYCeaPlpR0fhgDwk5lb9525qhI_2mB5YCJbIH_VpeO2W4CN9m2G5qH0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARDThMTj7PpJgSZTnMrO763sMA6bgR63TkhNudKiGLcWaY7jloRATInVRYyJ8Hu64xX9AwDdf_dNGC4k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARDThMTj7PpJgSZTnMrO763sMA6bgR63TkhNudKiGLcWaY7jloRATInVRYyJ8Hu64xX9AwDdf_dNGC4k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix


 

14 лютого 2019 року на Миколаївщині проведено 
вебінар-навчання для фахівців системи 
безоплатної правової допомоги на тему: 
«Актуальні питання виборчого законодавства». 
      Досвідчені фахівці у сфері виборчого 
законодавства, розповіли про виборчі права 
громадян, перелік документів, які необхідні для 
реалізації виборчого права та інші актуальні 
питання виборчого законодавства. 
 

 

  

 

18 лютого 2019 року в рамках інформаційної 
кампанії "Я маю право голосу" головний 
спеціаліст відділу ОНБВПД Регіонального центру 
Тетяна Шелегей провела інформаційний семінар 
для осіб, які перебувають на обліку 
у Миколаївському міському центрі зайнятості у 
Корабельному районі м. Миколаєва, де 
ознайомила відвідувачів із актуальними 
питаннями виборчого законодавства та 
можливостями доступу до безоплатної правової 
допомоги 

  

 

21 лютого 2019 року у новому сюжеті рубрики «Я 
маю право» адвокат, який співпрацює з системою 
безоплатної правової допомоги, Віталій Соколік 
консультував щодо порядку розірвання шлюбу: за 
яких умов можливе розірвання шлюбу у 
позасудовому порядку, як правильно написати 
позовну заяву, на кого лягає тягар судових витрат. 
 

  
 

 

28 лютого 2019 року у приміщенні Регіонального 
центру відбулося засідання Керівної ради 
системи безоплатної правової допомоги регіону.  
Директор Регіонального центру довела до відома 
членів Керівної ради інформацію про те, що 
Координаційний центр з надання правової 
допомоги проаналізував розподіл функцій між 
центрами з надання БВПД та відповідними 
структурними підрозділами, координацію їх 
діяльності, відповідність структури, обсягу 
людських ресурсів функціям, що вони виконують, 
а також розподіл адміністративних та сервісних 
напрямків діяльності.  

  

https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARDm8vRxItPqcpR44alJD5orGHXeZzne0gZQhWjQSoNXHGr45qOWid_fRrSB4Tmc09ET5zxGsgClYPZS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzxUlnaLUoCieZjh_LAcblrt4qlorGSacfAszGo51xLJ_wC77G-vFZ7SsGPgQqEUovlgXql3b_OrPy7QWEZRTGI8cLTz0yBbWk4pXo14jgKcQepvQ2R_mzjlte1MzgSULuobtdbx3nbPOo6Ty2bfu3mUTbLbgArfsEaNztjVLcL4-lotmwrw8_-U59FPyBNC2Gx0fCgtCl2_vXSYnOTZThaHhFKtmEYJtcfwHjXndvInteUMh5ygmiBnMnHuetaTjvSJypm_mwqIdr_329hBNVzH-Ss2T4tN8-6qRVn-8XIoC3UmqsXtZ-_QTBI4Pi243B_jGvPnaA62ARSJcwJIZflV4j


 
 

01 березня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець спільно з 
громадським омбудсменом із захисту виборчих 
прав Громадянської мережі ОПОРА у 
Миколаївській області  в рамках інформаційної 
кампанії «Я маю право голосу!» провели семінар 
для юрисконсультів на тему: «Актуальні питання 
виборчого законодавства», що відбувся 
в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Миколаївській області 
  

  

 
 

01 березня 2019 року на виконання угоди про 
співпрацю Регіональний центр організував 
проведення Skype-консультування осіб, 
засуджених до покарання у вигляді обмеження 
волі, які перебувають у Державній установі 
"Новобузький виправний центр" №103 

  

 
 

06 березня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець спільно з 
представниками Патрульної поліції Миколаївської 
області, разом із психологом Центру ювенальної 
пробації м. Миколаєва провели відкриту лекцію 
для учнів Миколаївського професійного ліцею на 
тему: «Відповідальність неповнолітніх» 

  

 
 

07 березня 2019 року у новому сюжеті рубрики «Я 
маю право» директор Регіонального 
центру  консультувала щодо того, як запобігти і 
протидіяти домашньому насильству, у яких 
випадках виноситься терміновий заборонний 
припис та які заходи він містить 

  

https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCJ9ovSe0gmzXd2p0s_m_Viwi1xHQK_DT_CfW1xYn5Xwu9JwkAIuj1nfUXg_GeuPrJBpyep4T6tf7Em&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9EH-fsDdMFe3vx0jQOREKPInIg33lR-a0UXwsCchdX6BaipqERw5fEPfZjiZgyJNSDb2JlIK6LNnbtstLPmVML1bIfhh2vuoBLKzQHovamKkY3NNiB0aqfqOVdg2PB1rk4zHpKfw8HtEcB0a8TN71HBShcD9Pr-B2qEGIbTXswinBuZb51DwOXQs4Drp8rrrx5tA9y5nkLp_Cge4KcleuGq7oFn_V9DuZeDI6sPXDLJ68FWIz5G22iU5hxBZ6yAvK2XwwkBW_t4H3U42JEFRo2vP5RV7tPcaJhS9D0GUT8kloClD41d5ruKEdx56BYTBcJahrgUn50tF8mFx6OnNzEnlB
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARBLurBXN5rO2SBd0pxHTnv60bN4eWQtO3vNUP0Pinv2QWW5NNkRhUkVMpjdnsZl3kV0QLGLtopQObpx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9EH-fsDdMFe3vx0jQOREKPInIg33lR-a0UXwsCchdX6BaipqERw5fEPfZjiZgyJNSDb2JlIK6LNnbtstLPmVML1bIfhh2vuoBLKzQHovamKkY3NNiB0aqfqOVdg2PB1rk4zHpKfw8HtEcB0a8TN71HBShcD9Pr-B2qEGIbTXswinBuZb51DwOXQs4Drp8rrrx5tA9y5nkLp_Cge4KcleuGq7oFn_V9DuZeDI6sPXDLJ68FWIz5G22iU5hxBZ6yAvK2XwwkBW_t4H3U42JEFRo2vP5RV7tPcaJhS9D0GUT8kloClD41d5ruKEdx56BYTBcJahrgUn50tF8mFx6OnNzEnlB
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARBLurBXN5rO2SBd0pxHTnv60bN4eWQtO3vNUP0Pinv2QWW5NNkRhUkVMpjdnsZl3kV0QLGLtopQObpx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9EH-fsDdMFe3vx0jQOREKPInIg33lR-a0UXwsCchdX6BaipqERw5fEPfZjiZgyJNSDb2JlIK6LNnbtstLPmVML1bIfhh2vuoBLKzQHovamKkY3NNiB0aqfqOVdg2PB1rk4zHpKfw8HtEcB0a8TN71HBShcD9Pr-B2qEGIbTXswinBuZb51DwOXQs4Drp8rrrx5tA9y5nkLp_Cge4KcleuGq7oFn_V9DuZeDI6sPXDLJ68FWIz5G22iU5hxBZ6yAvK2XwwkBW_t4H3U42JEFRo2vP5RV7tPcaJhS9D0GUT8kloClD41d5ruKEdx56BYTBcJahrgUn50tF8mFx6OnNzEnlB
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARAt7-6nnHpkkXSxksg9Pk109hl3N22pN82j8UaKnwT91Z2Qx2Lr3z0BIQ7TzMABLZg8Cy3_ufkPdlAj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzR8F-Pn0DDnJouXSOMAqEr44wT2JRl8_fjj-kAXKfAC_XfwEUAYMV8334iMucRhwo3LotCxdVTemm0RS3t_dpLRuTdnNqrDhu2DtCBr1zJvXiXS0YA8CE6gJqrcmghC0v1JlzU11Wb-f-IJYDW7mq8fx-Dg3OxoT25WpPzCHlR4ph8HnScxx-EE8RJj-UNRAFSvHwDxwp5RVSDHFMYovYovEGi9emCtm0pKSs4zwk3bsuMak-NpmeMFUSSczIt5G9ZLrk07qs7VcCSiS8dZJdDkILxgivqPxVw4IS-GZJDTiwJPbERlHTNDHQf8RsSGvRkL2lwYxk_erUtCmtkRAht8jJ
https://www.facebook.com/mykolaivpolice/?__tn__=K-R&eid=ARCOzodXktsViE2qFLxedohLZMOPrjC5_dgSJzWjkAEQ47q1vORP37Wwsln2eJibsRW6uyDCk0GfNdyt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzR8F-Pn0DDnJouXSOMAqEr44wT2JRl8_fjj-kAXKfAC_XfwEUAYMV8334iMucRhwo3LotCxdVTemm0RS3t_dpLRuTdnNqrDhu2DtCBr1zJvXiXS0YA8CE6gJqrcmghC0v1JlzU11Wb-f-IJYDW7mq8fx-Dg3OxoT25WpPzCHlR4ph8HnScxx-EE8RJj-UNRAFSvHwDxwp5RVSDHFMYovYovEGi9emCtm0pKSs4zwk3bsuMak-NpmeMFUSSczIt5G9ZLrk07qs7VcCSiS8dZJdDkILxgivqPxVw4IS-GZJDTiwJPbERlHTNDHQf8RsSGvRkL2lwYxk_erUtCmtkRAht8jJ
https://www.facebook.com/mykolaivpolice/?__tn__=K-R&eid=ARCOzodXktsViE2qFLxedohLZMOPrjC5_dgSJzWjkAEQ47q1vORP37Wwsln2eJibsRW6uyDCk0GfNdyt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzR8F-Pn0DDnJouXSOMAqEr44wT2JRl8_fjj-kAXKfAC_XfwEUAYMV8334iMucRhwo3LotCxdVTemm0RS3t_dpLRuTdnNqrDhu2DtCBr1zJvXiXS0YA8CE6gJqrcmghC0v1JlzU11Wb-f-IJYDW7mq8fx-Dg3OxoT25WpPzCHlR4ph8HnScxx-EE8RJj-UNRAFSvHwDxwp5RVSDHFMYovYovEGi9emCtm0pKSs4zwk3bsuMak-NpmeMFUSSczIt5G9ZLrk07qs7VcCSiS8dZJdDkILxgivqPxVw4IS-GZJDTiwJPbERlHTNDHQf8RsSGvRkL2lwYxk_erUtCmtkRAht8jJ
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0-470515273333273/?__tn__=K-R&eid=ARBpN8rDo8z82Rq9q9xMx8cWtvPiSAfuJfOEw3K2kan5ePgs6oUpoXq88o39c6e714r9C57K0EoEvpGx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzR8F-Pn0DDnJouXSOMAqEr44wT2JRl8_fjj-kAXKfAC_XfwEUAYMV8334iMucRhwo3LotCxdVTemm0RS3t_dpLRuTdnNqrDhu2DtCBr1zJvXiXS0YA8CE6gJqrcmghC0v1JlzU11Wb-f-IJYDW7mq8fx-Dg3OxoT25WpPzCHlR4ph8HnScxx-EE8RJj-UNRAFSvHwDxwp5RVSDHFMYovYovEGi9emCtm0pKSs4zwk3bsuMak-NpmeMFUSSczIt5G9ZLrk07qs7VcCSiS8dZJdDkILxgivqPxVw4IS-GZJDTiwJPbERlHTNDHQf8RsSGvRkL2lwYxk_erUtCmtkRAht8jJ
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0-470515273333273/?__tn__=K-R&eid=ARBpN8rDo8z82Rq9q9xMx8cWtvPiSAfuJfOEw3K2kan5ePgs6oUpoXq88o39c6e714r9C57K0EoEvpGx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzR8F-Pn0DDnJouXSOMAqEr44wT2JRl8_fjj-kAXKfAC_XfwEUAYMV8334iMucRhwo3LotCxdVTemm0RS3t_dpLRuTdnNqrDhu2DtCBr1zJvXiXS0YA8CE6gJqrcmghC0v1JlzU11Wb-f-IJYDW7mq8fx-Dg3OxoT25WpPzCHlR4ph8HnScxx-EE8RJj-UNRAFSvHwDxwp5RVSDHFMYovYovEGi9emCtm0pKSs4zwk3bsuMak-NpmeMFUSSczIt5G9ZLrk07qs7VcCSiS8dZJdDkILxgivqPxVw4IS-GZJDTiwJPbERlHTNDHQf8RsSGvRkL2lwYxk_erUtCmtkRAht8jJ


 

13 березня 2019 року директор Регіонального 
центру  спільно з представниками ювенальної 
пробації м. Миколаєва філії Державної установи 
«Центр пробації» в рамках передачі «Життя як є» 
ознайомили слухачів Українське радіо: 
Миколаїв з механізмом реалізації в регіоні 
пілотного проекту «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину». Слухачі радіо дізналися про умови 
участі неповнолітніх у Програмі відновлення, 
етапи застосування даної Програми та позитивні 
наслідки участі неповнолітнього та потерпілого. 

  

 

15 березня 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з громадським омбудсменом із 
захисту виборчих прав громадянської мережі 
"ОПОРА" у Миколаївській області  провели 
онлайн-інформування засуджених, які відбувають 
покарання в Державній установі "Вознесенська 
виправна колонія" №72, з питань реалізації 
виборчих прав. 

  

 

01 квітня 2019 року у Регіональному центрі за 
підтримки ГО "Світанок мрій" відбулася Open 
discussion з наставниками та прийомними 
батьками.  
У ході заходу директор центру Наталія Гнатуша 
презентувала присутнім пілотний проект 
"Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину", акцентувала 
на можливостях долучення наставників до 
процесу ресоціалізації неповнолітніх - учасників 
програми. 
 

  
 

 

 
 

09 квітня 2019 року директор Регіонального 
центру провела чергову інтерактивну лекцію 
«Система безоплатної правової допомоги – як 
універсальний механізм захисту прав людини» в 
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій для державних 
службовців структурних підрозділів та апарату 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій. 

  

https://www.facebook.com/radiomykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARCYSCPwzMtX3D7QJvAXrauLMNmUjEzw1Y371gexB-iekagA4vyfKMqyIVtKjzB_K2WvjWZ6n0ugE5QA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAWqz2Kl81RsiNwaS9T4mmy3OYrQrYzXZdZjOczF-TCNX9SBpiBY2f_MSW6C4nNZBKmvRAGP1t2VcIBHRSj3EuR2uUsmaumdjB-U3sBWWJbVGhUjZwsBaXAquMjPHooaUsjEIMX3WzLcFE21O5lpahwRe4-_t1FqtmVW6Q7VERHc5RyX2sQY9FOZhlepkwuIUiuS7zkZrm-Q-eOJUoJFS-nm1g-u1DCTMDyQimr_fPoROaKtWuUBrulalUFcycVWOSS1t7Hhj47QvAZV-1SmBwqKNoo92vtopqRL71quNH20k6MS7BnrpTIMrlb6F7qrgHdx-jtdMHr7Ze3XKyAdIOHyXj
https://www.facebook.com/radiomykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARCYSCPwzMtX3D7QJvAXrauLMNmUjEzw1Y371gexB-iekagA4vyfKMqyIVtKjzB_K2WvjWZ6n0ugE5QA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAWqz2Kl81RsiNwaS9T4mmy3OYrQrYzXZdZjOczF-TCNX9SBpiBY2f_MSW6C4nNZBKmvRAGP1t2VcIBHRSj3EuR2uUsmaumdjB-U3sBWWJbVGhUjZwsBaXAquMjPHooaUsjEIMX3WzLcFE21O5lpahwRe4-_t1FqtmVW6Q7VERHc5RyX2sQY9FOZhlepkwuIUiuS7zkZrm-Q-eOJUoJFS-nm1g-u1DCTMDyQimr_fPoROaKtWuUBrulalUFcycVWOSS1t7Hhj47QvAZV-1SmBwqKNoo92vtopqRL71quNH20k6MS7BnrpTIMrlb6F7qrgHdx-jtdMHr7Ze3XKyAdIOHyXj


 

10 квітня 2019 року в ефірі ранкової передачі 
"Новий день" на Телеканал "Миколаїв" директор 
Регіонального центру разом із заступником 
начальника відділу говорили про OpenSpace для 
юристок - Миколаїв - захід, організований 
Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем", який 
вже 15 квітня відбудеться у Миколаєві. 

  

 

16 квітня 2019 року В затишному залі Центральна 
бібліотека ім. М.Л. Кропивницького м.Миколаїв 
пройшов молодіжний правопросвітницький 
проект "Школа правової освіти", де Наталія 
Гнатуша, директор Регіонального центру спільно з 
заступником директора, презентували 
інформаційно-довідкову платформу 
 "WikiLegalAid" та діяльність параюристів на 
Миколаївщині. 

  

 
 

16 квітня в ефірі Українське радіо: Миколаїв у 
програмі "Життя як є" заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець разом із 
Артемом Кривцовим – головою Громадської 
організації "Молодіжний центр наукової 
діяльності" та Максимом Колесніковим - головою 
ГО "Центр молодіжної політики Миколаївщини" 
підвели підсумки молодіжного 
правопросвітницького проекту "Школа правової 
освіти", що відбувся у Миколаєві. 

  

 
 

19 квітня 2019 року директорка Регіонального 
центру якості спікерки взяла участь у панельній 
дискусії «Доступ до правосуддя для вразливих 
груп жінок» в рамках заходу ЮрФем OpenSpace 
Миколаїв, організованого Асоціацією жінок-
юристок України "ЮрФем", за підтримки 
Українського Жіночого Фонду. 

  



 

22 квітня 2019 року Регіональний центр 
продовжував разом з партнерами проводити 
активну правопросвітницьку роботу на ниві 
захисту прав людини. Спільно з колегами 
проговорили ті порушення, які були виявлені в 
процесі моніторингу таких місць та визначили 
план спільних дій для їхнього вирішення, зокрема 
- роль та місце системи безоплатної правової 
допомоги як універсального механізму захисту 
прав людини. 

  

 

26 квітня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру взяв участь у засіданні 
міжвідомчої робочої групи щодо запобігання 
домашньому насильству при координаційній раді 
з питань сім’ї і жінок при Миколаївській 
облдержадміністрації. 
 

  

 

02 травня 2019 року директор Регіонального 
центру разом з ведучою - регіональним 
представником Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області - 
Світлана Одінцова говорили про права дітей, 
відповідальність неповнолітніх та стан реалізації в 
регіоні пілотного проекту "Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину" в ефірі радіо НикВести в 
рамках передачі «Захист human rights». 

  

 
 

02 травня 2019 року у м. Вознесенськ відбулося 
відкрите публічне звітування системи безоплатної 
правової допомоги Миколаївщини про підсумки 
роботи у І кварталі 2019 року. В ході заходу 
Центри презентували успішні практики надання 
безоплатної правової допомоги, практики 
взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, ОТГ, громадськими 
об’єднаннями та навчальними закладами.  

  



 

06 травня 2019 року у Миколаєві в затишному 
залі Науково-педагогічної бібліотеки м. 
Миколаєва за підтримки Регіонального центру 
відбувся соціо-культурний проект-форум 
"Сучасна молодь. Що їй потрібно? Виклики. 
Реформи. Кроки" 
У ході заходу директор центру мала можливість 
презентувати присутнім роботу системи 
безоплатної правової допомоги та інформаційно-
довідкову платформу правових консультацій 
WikiLegalAid, заступник директора висвітлив 
законодавчі аспекти протидії булінгу. 

  

 

13 травня 2019 року з метою покращення 
взаємодії та забезпечення ефективного 
виконання Порядку інформування центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги щодо вчасного інформування про 
випадки затримання, директором Регіонального 
центру спільно з начальником відділу Олексієм 
Костенко та адвокатом, що співпрацює із 
системою БПД Тетяною Гриненко проведено 
навчання з особовим складом другого та третього 
батальйонів Управління патрульної поліції в 
Миколаївській області. 

  

 

14 травня 2019 року директором Регіонального 
центру спільно з начальником відділу Олексієм 
Костенко проведено чергове навчання з 
особовим складом другого та третього 
батальйонів Управління патрульної поліції в 
Миколаївській області. 

  

 

16 травня 2019 року Директором Регіональний 
центр спільно з начальником відділу Олексієм 
Костенко та адвокатом, що співпрацює із 
системою безоплатної правової допомоги 
Тетяною Гриненко проведено чергове Skype-
консультування осіб, які відбувають покарання у 
ДУ «Снігурівська виправна колонія – 5».  
Засудженим надано вичерпні консультації щодо 
порядку відбування покарань, отримання 
документів, що посвідчують особу, можливостей 
надання безоплатної правової допомоги. 

  



 

18 травня 2019 року командою системи 
безоплатної допомоги у складі представників 
Регіонального центру та Миколаївського 
місцевого центру долучилися до Міжнародного 
фестивалю повітряних зміїв - 2019, що 
відбувається в с. Трихати Миколаївського району, 
де мали змогу розповісти гостям та учасникам 
заходу про роботу системи БПД та можливості 
захисту своїх прав. 
Для наймолодших відвідувачів також провели 
правову вікторину та тематичні конкурси, 
заохочуючи юних правознавців знати та захищати 
свої права 

  

 

24 травня 2019 року завершилася зустріч 
комунікаційної команди системи БПД. Два дні 
комунікатори та інтегратори виробляли стратегію 
інформування, вчилися, як будувати інформаційні 
кампанії, які методи та форми використовувати, 
які інструменти слід обирати, як оцінювати 
результативність. 

  

 

24 травня 2019 року відбувся круглий стіл на базі 
прокуратури Миколаївської області. Учасники 
круглого столу розповіли «П'ять угод про 
застосування програми відновлення. Триває 
робота над ще трьома медіаційними угодами, що 
завершиться найближчим часом. Такі результати 
показали перші місяці реалізації пілотного 
проекту “Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину” на Миколаївщині.» 

  

 
 

27 травня 2019 року начальником відділу 
Регіонального центру Олексієм Костенко 
проведено чергове навчання з особовим складом 
Управління патрульної поліції в Миколаївській 
області. 

  



 

27 травня 2019 року в ефірі «Українського радіо: 
Миколаїв» заступник директора Регіонального 
центру разом з першим заступником начальника 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Інною Фірсовою говорили 
про відновне правосуддя для неповнолітніх, роль 
системи безоплатної правової допомоги та 
органів юстиції у захисті прав дітей. 

 

  

 

28 травня  2019 року директор Регіонального 
центру взяла участь у навчально-методичному 
семінарі на тему: «Проблемні питання 
прокурорського нагляду за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях та інших заходів примусового 
характеру», який відбувся на базі прокуратури 
Миколаївської області. 

  

 

29 травня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру відбувся черговий молодіжний 
правопросвітницький захід «Правничий 
майданчик #БПД», до участі у якому долучилися 
студенти Міжнародного класичного університету 
імені Пилипа Орлика та Коледж Миколаївського 
національного університету імені В.О. 
Сухомлинського 

  

 

30 травня 2019 року у Миколаєві відбувся круглий 
стіл на тему «Дотримання прав дітей під час 
освітнього процесу», організований за ініціативи 
регіонального представництва Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у 
Миколаївській області. 
Спільно з представниками органів освіти, юстиції, 
пробації та громадських організацій обговорили 
питання щодо дотримання прав дітей в регіоні, а 
також окреслили спільний план на наступний 
навчальний рік. 

  



 

30 травня 2019 року директор Регіонального 
центру взяла участь у роботі моніторингової групи 
спільно з регіональним представником 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини у Миколаївській області Світланою 
Одінцовою, регіональним координатором 
взаємодії з громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у 
Миколаївській області Вадимом Жепало та 
громадським монітором Олександрою Скалько, 
яка здійснила візит до Снігурівського відділу 
поліції ГУ НП у Миколаївській області та до 
Снігурівського районного суду Миколаївської 
області. 
 

  

 
 

01 червня 2019 року до Дня захисту дітей за 
ініціативи Регіонального центру відбулося Дитяче 
містечко БПД, до проведення якого долучилися 
параюристи, які співпрацюють із системою БПД 
Миколаївщини Артем Кривцов та Катерина 
Демченко. 

  

 

05 червня 2019 року начальник відділу 
Регіонального Олексій Костенко спільно з 
адвокатом, який співпрацює із системою 
безоплатної правової допомоги, Олегом 
Малиновським провели прийом засуджених, які 
відбувають покарання у Державній установі 
"Новобузький виправний центр - 103", в ході 
якого надали вичерпні консультації та 
роз’яснення з питань порядку відбування 
покарань, застосування амністії та можливостей 
отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
 
 

  



 

05 червня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру разом із начальником 
відділу Олексієм Костенко провели навчання на 
тему: "Толерантність. Профілактика упереджень 
та стереотипів у роботі поліцейського. 
Запобігання та протидія дискримінації в Україні" 
для майбутніх правоохоронців на базі 
Тренінгового центру ГУНП у Миколаївській області 
у с. Матвіївка. 

  

 

06 червня 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з начальником Головне 
територіальне управління юстиції у Миколаївській 
області Романом Возняк провели консультування 
громадян в  рамках мобільної точки доступу до 
безоплатної правової допомоги в с. Біла Криниця 
Березнегуватського району Миколаївської 
області. 

  

 

06 червня 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з начальником Головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Романом Возняк провели 
правопросвітницьку інформаційну роботу для 
учасників обласного етапу дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що 
проходив на базі дитячої оздоровчої бази 
відпочинку імені М. Башкірова. 

  

 

7 червня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру у Миколаєві розпочав роботу Правничий 
хаб для параюристів системи БПД Миколаївщини. 
Сьогодні очільники Очаківського та 
Новоодеського бюро правової допомоги Валерія 
Кутюхіна та Андрій Скляров презентували 
учасникам заходу тему: "Сімейне право", де мали 
змогу в ході інтерактивних занять ознайомити 
присутніх з ключовими положеннями 
теоретичних та практичних аспектів роботи 
юриста у галузі сімейного права 

  



 

07 червня 2019 року начальник відділу 
Регіонального центру Олексій Костенко спільно з 
параюристом Артемом Кривцовим провели 
навчання на тему: Сучасне розуміння прав і 
свобод людини та їх міжнародно-правові 
стандарти. Забезпечення основоположних прав 
людини» для майбутніх правоохоронців на базі 
Тренінгового центру Головного управління 
Національної поліції у Миколаївській області у с. 
Матвіївка. 

  

 

10 червня 2019 року директор Регіонального 
центру взяла участь у коворкінгу «Насильству - 
НІ!», що відбувся на базі Центральної міської 
бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера та В. Хоменка. 
Протягом заходу учасники обговорили результати 
діяльності в напрямі протидії насильству на 
Миколаївщині, а також те, з якими проблемами 
стикаються фахівці в роботі. 

  

 

10 червня 2019 року в ефірі «Українського радіо: 
Миколаїв» директор Регіонального центру разом 
із параюристом, який співпрацює із системою 
безоплатної правової допомоги, Артемом 
Кривцовим, з ведучою Анжеликою Топчий 
обговорили початок роботи та перші успіхи 
безкоштовного навчального проекту, 
ініційованого Регіональним центром, "Правничий 
хаб для параюристів системи БПД 
Миколаївщини". 

  

 
 

11 червня 2019 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша взяла участь в Інформ-
дайджесті «Булінг в освітньому середовищі: 
поради вчителям для нівелювання проблеми», 
що відбувся на базі Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Протягом заходу учасники проговорили 
механізми дії партнерів у разі виявлення факту 
цькування, поділилися позитивними кейсами 
щодо профілактики булінгу в школі. 

 

  



 

13 червня 2019 року командою Регіонального 
центру на чолі з директором активно долучилися 
до проведення фестивалю права "Знаю! Дію! 
Захищаю!" для більше 100 вихованців 
оздоровчого табору "Алий парус". 
Загалом працювали 7 локацій, де юні правознавці 
в ігровій формі мали змогу дізнатися більше про 
права людини, протидію булінгу, тощо. 

  

 

14 червня 2019 року в рамках Правничого хабу 
для параюристів системи БПД Миколаївщини 
проведено чергове навчання команди 
параюристів. 
Цього разу спікером виступила адвокатка, 
керівниця відділу забезпечення якості правової 
допомоги, випускниця програми з Верховенства 
права, учасниця першої всеукраїнської програми 
професійного розвитку для адвокатів "Адвокат 
Майбутнього" Мария Прокопчук 

  

 

21 червня 2019 року в рамках Правничого хабу 
для параюристів системи БПД Миколаївщини 
проведено чергове навчання команди 
параюристів. 
Спікером виступив адвокат, який співпрацює із 
Регіональним центром з надання БВПД у 
Миколаївській області Віталій Соколік, який в 
інтерактивній формі ознайомив присутніх з 
нюансами роботи юриста у галузі трудового 
права. 

  

 

26 червня 2019 року директор Регіонального 
центру провела робочу зустріч з громадським 
омбудсменом із захисту виборчих прав 
Громадянської мережі ОПОРА у Миколаївській 
області Ігорем Скалько (Игорь Скалько), у ході 
якої сторони обговорили можливості співпраці у 
сфері інформування громадян щодо виборчих 
прав, узгодили спільний план заходів, 
спрямований на створення додаткових 
можливостей захисту прав та законних інтересів 
виборців, активізації громадян до участі у 
демократичних процесах. 

  



 

27 червня 2019 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в якості спікера взяла 
участь у навчальному семінарі для поліцейських 
мобільної групи реагування на факти домашнього 
насильства у м. Миколаєві, де мала змогу 
висвітлити присутнім аспекти надання 
безоплатної правової допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства, окремо 
зупинившись на питанні значення роботи системи 
БПД у протидії домашньому насильству. 

  

 
 

27 червня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру проведено робочу зустріч – практикум з 
адвокатами, які уклали контракти з центром та за 
дорученнями надають безоплатну вторинну 
правову допомогу.  
В ході зустрічі адвокатів ознайомлено з порядком 
видачі доручень, положеннями постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 465 
«Питання оплати послуг та відшкодування витрат 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу». 

  

 
 

28 червня 2019 року в рамках «Правничого хабу 
для параюристів системи БПД Миколаївщини» 
проведено чергове навчання команди 
параюристів. 
Спікером виступила кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри загальнотеоретичної, 
конституційної та цивілістичної юриспруденції 
Миколаївського інституту права НУ «ОЮА» Олена 
Каплій 

  

 

05 липня 2019 року у приміщенні Регіонального 
центру спільно з представниками Громадянської 
мережі ОПОРА у Миколаївській області провели 
онлайн-навчання фахівців системи БПД з 
актуальних питань виборчого законодавства. 
 

  



 

08 липня 2019 року командою системи 
безоплатної правової допомоги Миколаївщини у 
складі фахівців Регіонального центру та 
Миколаївським місцевим центром з надання 
БВПД разом з параюристами та партнерами з 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області, Патрульної поліції 
Миколаївської області у дитячому оздоровчому 
центрі "Орлятко" в с. Рибаківка Березанського 
району провели Дитячий фестиваль "Країна прав 
дитини". 

  

 

10 липня 2019 року працівники Регіонального 
центру завітали до смт. Березанка Миколаївської 
області, де у затишному приміщенні Березанської 
центральної районної бібліотеки за участі 
партнерів - представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, об’єднаних 
територіальних громад обговорили наші здобутки 
за перше півріччя 2019 року та визначили 
подальші пріоритети спільної роботи. 

  

 

15 липня 2019 року командою Регіонального 
центру на чолі з директором спільно з 
параюристами системи БПД взяли участь в 
OpenAir IT Festival 2019, що проходив у м. 
Миколаєві. В ході заходу мали можливість 
долучитися до дискусії ІТ-спільноти міста, 
зокрема - в частині презентації досягнень системи 
БПД - інформаційно-довідкової платформи 
правових консультацій "WikiLegalAid" та онлайн-
консультувань клієнтів. 

  

 

17 липня 2019 року на запрошення директора 
Регіонального центру Наталії Гнатуши за 
ранковою чашкою кави в затишному залі Scorini 
Николаев спільно з параюристками системи БПД 
Миколаївщини зустрілися із сімейною радницею 
Миколаєва Катерина Мутьєва, де обговорили 
ключові положення сімейного законодавства, 
торкнулися теми протидії домашньому 
насильству, булінгу, запобігання торгівлі людьми 
та насильству за ознакою статі. Також в ході 
бесіди визначилися із ключовими аспектами 
боротьби з дискримінацією та зазирнули "за 
лаштунки" роботи сімейної радниці. 

  



 

18 липня 2019 року у Бібліотеці для дітей 2 
«Колоbook» за ініціативи Регіонального центру 
відбувся MeetUp "Спільнота параюристів" за 
участі директора центру та заступника директора, 
в ході якого спільно з молодими правниками 
обговорили проміжні підсумки навчань у рамках 
"Правничого хабу" та визначилися із ключовими 
аспектами подальшої розбудови мережі 
параюристів на Миколаївщині. 

  

 

19 липня 2019 року командою Регіонального 
центру  на чолі з директором центру спільно з 
партнерами з Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області для 
вихованців ДНЗ №83 провели Інтерактивну гру 
"Правові забавки з малюками", в ході якої разом 
із малечею мандрували стежками правових 
лабіринтів та створювали карту прав дитини. 

  

 

26 липня 2019 року в рамках проведення 
семінару «Школа соціальних знань. Надання 
соціальних послуг в ОТГ», що проходив в 
Миколаївському Центру розвитку місцевого 
самоврядування, директорка Регіонального 
центру мала нагоду розповісти учасникам Школи 
про умови та порядок отримання безоплатної 
правової допомоги, створення і функціонування 
мобільних та дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги на базі будинків-
інтернатів та відділень для постійного або 
тимчасового проживання. 

  

 

29 липня 2019 року у заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець разом з 
інспекторами зв’язків з громадськістю Управління 
патрульної поліції в Миколаївській області в ефірі 
Українське радіо: Миколаїв у програмі "На всі 
100" говорили про те, як не стати жертвою 
торгівлі людьми та які механізми захисту є 
найефективнішими. 

  



 
 

29 липня 2019 року фахівці Регіонального центру , 
спільно з параюристками, які співпрацюють з 
системою БПД Миколаївщини, стали учасниками 
медіа акції “ПротиДій торгівлі людьми”, 
присвяченої Всесвітньому дню боротьби з 
торгівлею людьми. 
В рамках акції представники центру в кінозалі 
Multiplex City Centre переглянули 
гостросоціальний фільм “Жінка в полоні”, героїня 
якого перебувала у важких умовах трудового 
рабства.  

  

 
 

30 липня 2019 року у рамках проведення 
Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії 
торгівлі людьми командою фахівців 
Регіонального центру та Миколаївським місцевим 
центром спільно з параюристами та партнерами з 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області, Департаменту соціального 
захисту населення Миколаївської ОДА, 
Патрульної поліції Миколаївської області, 
представниками громадськості провели 
інформаційну акцію на території Миколаївського 
залізничного вокзалу. 

  

 

31 липня 2019 року начальник відділу 
Регіонального центру Олексій Костенко спільно з 
директором Миколаївського місцевого центру 
Олегом Матвієнком взяли участь у засіданні 
робочої групи щодо розробки "Програми 
правової освіти мешканців міста Миколаєва", яке 
відбулося на базі Представництва 
Уповноваженого ВРУ з прав людини у 
Миколаївській області, до якого також 
долучилися представники Головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області, юридичного департаменту 
Миколаївської міської ради та представники 
громадськості. 
 

  



 

01 серпня 2019 року фахівці Регіонального центру 
спільно з параюристами та представниками 
Управління патрульної поліції в Миколаївській 
області у Корабельному районі м. Миколаєва 
провели Інформативне Street-коло "Безпечний 
двір-безпечне місто" для членів ОСББ з метою 
надання відповідей на актуальні питання 
правового характеру, обговорення шляхів їх 
вирішення та підтримки комунікації 
правоохоронців і жителів міста. 

  

 

08 серпня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру відбувся відкритий навчальний вебінар 
для фахівців системи БПД Миколаївщини та інших 
зацікавлених сторін щодо розгляду практичних 
аспектів надання правової допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та 
особливостей роботи з вказаною категорією 
клієнтів. 

  

 

12 серпня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець спільно з 
начальником Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області 
Романом Возняком провели виїзний прийом 
громадян у рамках роботи мобільної точки 
доступу до безоплатної правової допомоги у м. 
Новий Буг та с. Софіївка Новобузького району. 

  

 

16 серпня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша разом з інспекторкою 
відділу зв'язків з громадськістю Управління 
патрульної поліції в Миколаївській області 
Альоною Зіньковою та ведучою Анжеликою 
Топчий говорили про випадки, у яких людину 
може затримати поліція в програмі Радіодень на 
UA: Українське радіо Миколаїв 

  



 

19 серпня 2019 року начальник відділу 
Регіонального центру Олексій Костенко спільно з 
представниками Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України 
Олександром Синьовим та Мариною Семикіною 
провели інформаційні візити до Казанківського 
відділення та Новобузького відділу поліції ГУНП в 
Миколаївській області. 

  

 

19 серпня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша разом із заступницею 
начальника відділу центру Марією Прокопчук 
взяли активну участь у семінарі-практикумі 
"Гендерна дискримінація: ідентифікація та 
механізми надання правової допомоги", 
організованому Асоціація жінок-юристок України 
"ЮрФем" спільно з Координаційним центром з 
надання правової допомоги за підтримки 
українсько-канадського Проекту "Доступна та 
якісна правова допомога в Україні". 

  

 

20 серпня 2019 року командою фахівців 
Регіонального центру спільно з параюристами та 
представниками Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області, 
Головного управління ДСНС України у 
Миколаївській області, відділу ювенальної 
превенції Головного управління Національної 
поліції у Миколаївській області та Патрульна 
поліція Миколаївської області на базі оздоровчого 
табору «Алий парус» провели фестиваль права 
для дітей "Знаю! Дію! Захищаю!" 

  

 

22 серпня  2019 року за ініціативи Регіонального 
центру в приміщенні Прокуратури Миколаївської 
Області відбулося чергове засідання робочої 
групи щодо реалізації пілотного проекту 
"Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину" в 
Миколаївській області. В ході заходу директорка 
центру Наталія Гнатуша презентувала присутнім 
поточні досягнення проекту, акцентувала на тих 
викликах, з якими стикаються неповнолітні-
учасники Програми, адвокати-медіатори, 
психологи, інші залучені партнери.  

  



 

23 серпня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру у дитячому містечку «Казка» відбулася 
Квест-вікторина "Правознавець БПД" , 
присвячена до Дня Державного прапора України. 
Фахівці Регіонального центру спільно з 
параюристами з нагоди свята разом з юними 
«правниками» пройшли стежками правових 
лабіринтів, згадали видатні сторінки історії 
України та розважились у святкових естафетах та 
вікторинах. Також спільно з представниками 
центру малеча активно долучилася до побудови 
«живого прапора» України. 

  

 

24 серпня 2019 року з нагоди Дня незалежності 
України командою фахівців Регіонального центру 
спільно з параюристами та представниками 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області та Управління патрульної 
поліції в Миколаївській області провели на базі 
культурно-ігрового комплексу "Дитяче містечко 
"Казка"" вернісаж прав для дітей. 

  

 

28 серпня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша разом з адвокатом, який 
співпрацює із системою безоплатної правової 
допомоги Романом Качаном в ефірі UA: 
Українське радіо Миколаїв в програмі "Радіодень" 
з ведучою Анжелика Топчий обговорювали 
правові аспекти гендерної дискримінації в Україні 

  

 

30 серпня 2019 року в ефірі UA:Українське радіо 
Миколаїв у програмі "Радіодень" менеджерка 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру, адвокатка Марія Прокопчук 
разом з ведучою Анжеликою Топчий обговорили 
актуальні питання протидії домашньому 
насильству. 

  



 

30 серпня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець взяв 
участь у черговому засіданні міжвідомчої робочої 
групи щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству при координаційній раді з питань сім’ї 
та жінок при Миколаївській обласній державній 
адміністрації, в ході якого суб’єкти взаємодії мали 
змогу обговорити актуальні питання ефективного 
реагування на випадки домашнього насильства, 
можливості посилення взаємодії та подальшої 
співпраці. 
 

  

 
 
 

04 вересня 2019 року для третьокласників 
Миколаївської ЗОШ №48 фахівчиня Регіонального 
центру Марія Прокопчук провела тематичний 
урок "Я МАЮ ПРАВО!". Школярі активно 
долучилися до наповнення карти прав дитини, 
побудували правове дерево та жваво обговорили 
практичні поради дітям-правозахисникам. 

  
 

 
 
 

05 вересня 2019 року для учнів Миколаївської 
ЗОШ №61 фахівчиня Регіонального центру Олена 
Сергійчук провела черговий тематичний 
інтерактивний урок "Я МАЮ ПРАВО!", в ході якого 
юні правознавці пройшли стежками карти прав 
дитини, виростили правове дерево та 
переглянули корисні повчальні відео. 

  
 

 

12 вересня 2019 року фахівчиня Регіонального 
центру Марія Прокопчук на запрошення партнерів 
з Миколаївської обласної філії Благодійної 
організації "ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА" провела 
навчальний семінар щодо можливостей роботи 
системи безоплатної правової допомоги для 
представників соціально вразливих ключових 
груп населення та надала присутнім відповідні 
правові роз´яснення і консультації. 
 
 

  



 

 

12 вересня 2019 року до правового марафону 
системи безоплатної правової допомоги 
долучилися учні Миколаївської ЗОШ №60, для 
яких фахівчиня Регіонального центру Олена 
Сергійчук провела тематичний урок "БПД для 
дітей". Школярі дізналися про можливості 
отримати безоплатну правову допомогу, пройшли 
стежками правових лабіринтів та активно 
долучилися до бесіди про роль права в житті 
людини. 
 
 

  

 
 

13 вересня 2019 року командою фахівців 
Регіонального центру спільно з параюристами та 
партнерами з Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області, 
обласного відділу ювенальної превенції та 
шкільними офіцерами поліції провели Правовий 
калейдоскоп БПД для наймолодших гостей 
дитячого містечка "Казка". Юні правознавці 
активно долучилися до участі у творчому конкурсі 
малюнків "Я - правозахисник", пройшли стежками 
правових лабіринтів та приміряли на себе роль 
справжнього полісмена. 

  

 
 

14 вересня 2019 року командою фахівців 
Регіонального центру спільно з параюристами та 
партнерами з Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області 
долучилися до святкування Дня міста Миколаєва. 
Серед багатьох представлених локацій 
забезпечили роботу мобільного консультаційного 
пункту, де гості свята мали можливість отримати 
необхідні правові роз’яснення і консультації. 

  

 
 
 

16 вересня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша провела інтерактивну 
лекцію «Безоплатна правова допомога – доступ 
громадян до правосуддя» в Центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій для державних 
службовців структурних підрозділів та апарату 
облдержадміністрації та райдержадміністрацій. 
 

  



 

 

16 вересня 2019 року для учнів Миколаївської 
ЗОШ №3 в рамках Всеукраїнського тижня з 
протидії булінгу фахівчиня Регіонального центру 
Марія Прокопчук провела черговий тематичний 
урок, в ході якого розкрила поняття булінгу та 
його видів, а також акцентувала увагу молоді на 
відповідальності, яку нестиме булер за свої дії. 
 
 

  

 
 

17 вересня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша спільно з очільницею 
відділу "Новобузьке бюро правової допомоги" 
Миколаївського місцевого центру Анжела 
Лізніченко в ефірі UA: Українське радіо Миколаїв 
в програмі "Радіодень" з ведучою Анжелика 
Топчий говорили про можливості роботи бюро 
правової допомоги на Миколаївщині. 

  

 
 

17 вересня 2019 року для учнів Миколаївської 
ЗОШ №64 в рамках Всеукраїнського тижня з 
протидії булінгу начальник відділу Регіонального 
центру Олексій Костенко спільно з партнерами з 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області та шкільним офіцером 
поліції Олександром Федоровим провели 
черговий тематичний урок, в ході якого школярам 
розкрили поняття булінгу та його видів, а також у 
формі інтерактивної вправи наголосили на шкоді, 
яку завдає це явище. 

  

 

18 вересня 2019 року в Регіональному центрі за 
підтримки громадської організації "Десяте квітня" 
відбувся Воркшоп «Відновлення судового та 
виконавчого провадження ВПО» за участі фахівців 
місцевих центрів та бюро правової допомоги 
регіону. Представники системи БПД в ході заходу 
мали змогу ознайомитися з практичними 
аспектами успішних кейсів стосовно захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб, обмінятися 
досвідом з зазначеної категорії справ та 
визначити ефективні алгоритми подальшої 
роботи в частині відновлення та захисту прав ВПО. 
 

  



 
 

19 вересня 2019 року в Регіональному центрі за 
участі керівниці центру відбулася робоча зустріч з 
регіональним представником Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в 
Миколаївській області Світланою Одінцовою та 
представниками Управління Державної 
міграційної служби України у Миколаївській 
області. 

  

 

19 вересня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру, з метою обговорення проблемних питань, 
зокрема, в частині неповідомлення про випадки 
адміністративного затримання, фіксації відмов 
осіб, до яких застосовано адміністративне 
затримання, від безоплатної вторинної правової 
допомоги, та напрацювання спільних пропозицій 
щодо їх вирішення, відбулася робоча зустріч 
директорки центру з представниками відділення 
прикордонної служби "Миколаїв" Херсонського 
прикордонного загону. 

  

 

20 вересня 2019 року в Центральній бібліотеці 
ім.М.Л.Кропивницького м.Миколаїв Регіональним 
центром проведена Регіональна пресконференція 
"Безоплатна правова допомога як інструмент 
соціальної справедливості" за участі 
представників ЗМІ та партнерів. Під час заходу 
було презентовано український досвід з надання 
правової допомоги соціально незахищеним 
категоріям громадян. До участі також долучилися 
клієнти, які поділилися власним досвідом 
отримання безоплатної правової допомоги, а 
також презентовані відеоролики з історіями 
клієнтів системи БПД. 

  

 

20 вересня 2019 року для вихованців 
Загальноосвітньої школи-інтернату №4 м. 
Миколаєва в рамках Всеукраїнського тижня 
протидії булінгу начальник відділу Регіонального 
центру Олексій Костенко спільно з фахівчинею 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Лілією Бєлік провели 
інтерактивне заняття, в ході якого розповіли 
школярам, що таке булінг, в яких видах він може 
проявлятися, а також зауважили на законодавчо 
визначеній відповідальності за цькування. 

  



 

20 вересня 2019 року в Національному 
університеті кораблебудування імені Адмірала 
Макарова пройшла XІ Міжнародна науково-
практична конференція "Становлення та розвиток 
правової держави: проблеми теорії та практики. 
Директорка Регіонального центру презентувала 
учасникам заходу механізм надання правової 
допомоги та акцентувала увагу на ролі юриста та 
адвоката в системі безоплатної правової 
допомоги. 

  

 

25 вересня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша спільно з регіональним 
представником Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області 
Світланою Одінцовою в студії радіо НикВестиFM в 
передачі "Захист human rights" розповіли 
слухачам про спеціальні заходи щодо протидії 
домашньому насильству та як особі, яка 
постраждала від домашнього насильства 
отримати безоплатну правову допомогу. 

  

 
 

30 вересня 2019 року до правового марафону 
системи безоплатної правової допомоги 
долучилися учні Миколаївської ЗОШ №14, для 
яких фахівець Регіонального центру Олексій 
Костенко спільно з шкільним офіцером поліції 
Оленою Зіньковою провели тематичний урок з 
прав дитини. 

  
 

 
 

01 жовтня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в рамках навчання з 
підвищення кваліфікації в Миколаївському 
обласному центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій для державних 
службовців розповіла про роботу системи 
безоплатної правової допомоги, про те, яким 
чином таку допомогу можна отримати та які 
існують державні гарантії її надання. 

  



 
 

07 жовтня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру у «Колоbook» Бібліотеці для дітей №2 
відбувся черговий етап навчань у рамках 
Правничого хабу для параюристів системи БПД 
Миколаївщини. Цього разу спікеркою виступила 
Антоніна Чернієнко - адвокатка, яка співпрацює з 
системою безоплатної правової допомоги. 
Учасники хабу дізналися про юридичні тонкощі 
договірних правовідносин та попрацювали над 
цікавими практичними кейсами. 

  

 

 

12 жовтня 2019 року за ініціативи Регіональний 
центр у Бібліотеці-філії для юнацтва Центральної 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького відбувся 
черговий етап навчань у рамках Правничого хабу 
для параюристів системи БПД Миколаївщини 
Цього разу спікеркою виступила Людмила 
Долгова - адвокатка, яка співпрацює з системою 
безоплатної правової допомоги. Учасники хабу 
дізналися про юридичні тонкощі житлових 
правовідносин та попрацювали над цікавими 
практичними кейсами. 

  

 

18 жовтня 2019 року командою представників 
Регіонального центру та Миколаївського 
місцевого центру долучилися до Всеукраїнської 
акції «Хода за свободу», що проходила у 
Миколаєві з нагоди Європейського дня боротьби 
з торгівлею людьми за підтримки Представництва 
громадської організації «Кампанія А21». 

  

 

22 жовтня 2019 за ініціативи Регіонального 
центру у Кризовому медіа-центрі у Миколаїві 
відбувся публічний звіт Регіонального центру за 9 
місяців 2019 року за участі очільниці центру 
Наталії Гнатуши та адвоката-медіатора, який 
співпрацює із Регіональним центром, Сергія 
Мішанова. 
В ході заходу для партнерів та представників ЗМІ 
було презентовано успішні практики надання 
безоплатної правової допомоги, практики 
взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, об’єднаними територіальними 
громадами, громадськими організаціями та 
навчальними закладами. 



  

 
 

26 жовтня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру у «Колоbook» Бібліотеці для дітей №2   
відбувся черговий етап навчань у рамках 
Правничого хабу для параюристів системи БПД 
Миколаївщини. Спікером заходу виступив 
Станіслав Абакумов - адвокат, який співпрацює із 
системою безоплатної правової допомоги. 
Учасники хабу не тільки теоретично 
ознайомились з тонкощами прав споживачів, а й 
розібрали на практиці актуальні життєві ситуації, 
які траплялись із кожним. 

  

 
 

11 листопада 2019 року начальник відділу 
Регіонального центру Олексій Костенко для 
студентів Міжнародного класичного університету 
імені Пилипа Орлика провів інтерактивний урок 
"Мої права", в ході якого розповів присутнім про 
можливості захисту порушених прав та законних 
інтересів за допомогою системи безоплатної 
правової допомоги. 

  

 
 

27 листопада 2019 року заступник директора 
Регіонального центру   разом із 
головою Громадської організації "Молодіжний 
центр наукової діяльності"  у програмі "Новий 
день" на UA:Миколаїв з ведучою Оленою Клепою 
говорили про проєкт Миколаївська школа 
параюристів, правопросвітницьку роботу 
параюристів системи БПД та можливості розвитку 
молоді. 

  

 
 

03 грудня 2019 року очільниця 
відділу Регіонального центру Олена Сергійчук 
спільно з параюристкою Регіонального центру 
Єлизаветою Філевською долучилися до 
урочистостей з нагоди Міжнародного дня людей з 
інвалідністю, що відбувалися у Миколаївському 
обласному палаці культури, де забезпечили 
роботу мобільного консультаційного пункту 
доступу до безоплатної правової допомоги. 

  

https://www.facebook.com/YCSA.Mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARCGs1e6wFC2iLiFM4c2csU4WUJ4IzKXx8RnKzFACqSX0FFivhH0Z2pIUqxYi-1IGdVv2nMTmfAtGIKD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_qgYl0eu8IGeSCJeYq2-epjcisYuTuCx3-lUaguqvu1leHX_Uk7Ho5KW_lBzoPfGlRrFnt8OJuhSvjFJcCfXrsYZ5za1ZOeKWzFacN1gv1NfGKm0amPU2blyJe-5O4XLMenV4Q-eA_1kOboh0CW1a8LCGVVxNaCtYVzndQyg7agyh3U64myJ-y3eTLCrdleP_7ufcC1xK_d-YKUrN5_AEd48XtATIPcNLdKwNHuTwoQNenkKjrgqda-K3LRUaQacz6pKoATC6Y-SiHS1V9MhLU-WjriR43TxHhx6jwDz0i7dlp64HQHEVaasUkmrh7QjZ5k-Gxuca92Lm8hdzgBydWS8W
https://www.facebook.com/YCSA.Mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARCGs1e6wFC2iLiFM4c2csU4WUJ4IzKXx8RnKzFACqSX0FFivhH0Z2pIUqxYi-1IGdVv2nMTmfAtGIKD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_qgYl0eu8IGeSCJeYq2-epjcisYuTuCx3-lUaguqvu1leHX_Uk7Ho5KW_lBzoPfGlRrFnt8OJuhSvjFJcCfXrsYZ5za1ZOeKWzFacN1gv1NfGKm0amPU2blyJe-5O4XLMenV4Q-eA_1kOboh0CW1a8LCGVVxNaCtYVzndQyg7agyh3U64myJ-y3eTLCrdleP_7ufcC1xK_d-YKUrN5_AEd48XtATIPcNLdKwNHuTwoQNenkKjrgqda-K3LRUaQacz6pKoATC6Y-SiHS1V9MhLU-WjriR43TxHhx6jwDz0i7dlp64HQHEVaasUkmrh7QjZ5k-Gxuca92Lm8hdzgBydWS8W
https://www.facebook.com/events/1219875871538221/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARD8W4_fp4lazZzOP4oT4oz16mUCKTVhpogYmP0op1bC4SwfYF_aFsQrDNfiTWY4twSXX1sNYQI8n3XR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_qgYl0eu8IGeSCJeYq2-epjcisYuTuCx3-lUaguqvu1leHX_Uk7Ho5KW_lBzoPfGlRrFnt8OJuhSvjFJcCfXrsYZ5za1ZOeKWzFacN1gv1NfGKm0amPU2blyJe-5O4XLMenV4Q-eA_1kOboh0CW1a8LCGVVxNaCtYVzndQyg7agyh3U64myJ-y3eTLCrdleP_7ufcC1xK_d-YKUrN5_AEd48XtATIPcNLdKwNHuTwoQNenkKjrgqda-K3LRUaQacz6pKoATC6Y-SiHS1V9MhLU-WjriR43TxHhx6jwDz0i7dlp64HQHEVaasUkmrh7QjZ5k-Gxuca92Lm8hdzgBydWS8W
https://www.facebook.com/events/1219875871538221/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARD8W4_fp4lazZzOP4oT4oz16mUCKTVhpogYmP0op1bC4SwfYF_aFsQrDNfiTWY4twSXX1sNYQI8n3XR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_qgYl0eu8IGeSCJeYq2-epjcisYuTuCx3-lUaguqvu1leHX_Uk7Ho5KW_lBzoPfGlRrFnt8OJuhSvjFJcCfXrsYZ5za1ZOeKWzFacN1gv1NfGKm0amPU2blyJe-5O4XLMenV4Q-eA_1kOboh0CW1a8LCGVVxNaCtYVzndQyg7agyh3U64myJ-y3eTLCrdleP_7ufcC1xK_d-YKUrN5_AEd48XtATIPcNLdKwNHuTwoQNenkKjrgqda-K3LRUaQacz6pKoATC6Y-SiHS1V9MhLU-WjriR43TxHhx6jwDz0i7dlp64HQHEVaasUkmrh7QjZ5k-Gxuca92Lm8hdzgBydWS8W


 
 

04 грудня 2019 року директорка Регіонального 
центру спільно з регіональною консультанткою 
Фонду ООН у галузі народонаселення Viktoriya 
Lapshyna та представниками Філії ДУ "Центр 
пробації" в Миколаївській області в рамках акції 
"16 днів проти насильства" провели 
інформаційний семінар для клієнтів пробації 
Миколаївської області, які отримали змогу 
одночасно на базі установ пробації отримувати 
відповідні правові роз"яснення та консультації 
фахівців системи БПД. 
 

  

 

07 грудня 2019 року у Миколаєві на базі 
Миколаївської міської ради за 
ініціативи Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області та Громадської організації 
"Молодіжний центр наукової діяльності", Центру 
політичного навчання, Управління молодіжної 
політики Миколаївської міської ради та Центру 
молодіжної політики Миколаївщини відбувся 
проєкт "Миколаївська школа параюристів". 

  

 

10 грудня щороку відзначається День прав 
людини, а в Україні цьогоріч вперше ініційовано 
проведення Всеукраїнського дня безоплатної 
правової допомоги. Центри та бюро правової 
допомоги Миколаївщини підготували цілу низку 
цікавих заходів, які розпочалися із кави з 
директором – відкритого діалогу системи БПД з 
громадськістю з нагоди Всеукраїнського дня 
безоплатної правової допомоги в Регіональному 
центрі.  За чашкою кави спільно з партнерами - 
громадськими активістами, представниками 
юридичних клінік, суду, параюристами, 
адвокатами, а також клієнтами системи БПД 
обговорили актуальні правові питання, які наразі 
є в регіоні, підвели підсумки співпраці у 2019 році 

  

 

18 грудня 2019 року Директорка Регіонального 
центру  взяла участь у презентації пілотного 
проєкту «Державний аграрний реєстр», який 
реалізовується на території шести областей 
України за підтримки Світового банку та 
Європейського Союзу. 
Пілотний проєкт на Миколаївщині розпочне свою 
роботу з січня місяця 2020 року на території трьох 
ОТГ: Баштанській, Новобузькій та Снігурівській. 
 

https://www.facebook.com/viktoriya.lapshyna?__tn__=K-R&eid=ARDHTl-_fM6cmK1tVox1UMwp6EtouI__xGfjbbZ7prgyzUHsLDkxNcivm2njrxRQbYR3UtJHV5UN0piV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_WiAkBaEwl2V3k9z7hK54aBoyvllbDg9gZdXSz6Tk-bxd-ZrFUyyaHHNppJ2Um4FBaFXKAkdC7p-mFbwLW_mT-LrsPrk6KkJAuo-YQplIszooyEkHdj7jhY3m0_yvlrZME3QGs0w7Ciyj-VRi_8LZJennE70DCIOUdxRhS06ijPXMoaSsgz5ITR82PsWzCI3aIuBxM89IYzlQXlz3lMHggzOw00OQK0PfHRtMTUAtao_zUL7aiUY2QlDDD1M0Azv301Sg_6qCkj75hbbNL1SEc8A0FVYZh2ZYrxSZTHQerGMq9zthcshXanJjyOoz1sMzA1TdKNjPDv2_QZtrdMRG9ewF
https://www.facebook.com/viktoriya.lapshyna?__tn__=K-R&eid=ARDHTl-_fM6cmK1tVox1UMwp6EtouI__xGfjbbZ7prgyzUHsLDkxNcivm2njrxRQbYR3UtJHV5UN0piV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_WiAkBaEwl2V3k9z7hK54aBoyvllbDg9gZdXSz6Tk-bxd-ZrFUyyaHHNppJ2Um4FBaFXKAkdC7p-mFbwLW_mT-LrsPrk6KkJAuo-YQplIszooyEkHdj7jhY3m0_yvlrZME3QGs0w7Ciyj-VRi_8LZJennE70DCIOUdxRhS06ijPXMoaSsgz5ITR82PsWzCI3aIuBxM89IYzlQXlz3lMHggzOw00OQK0PfHRtMTUAtao_zUL7aiUY2QlDDD1M0Azv301Sg_6qCkj75hbbNL1SEc8A0FVYZh2ZYrxSZTHQerGMq9zthcshXanJjyOoz1sMzA1TdKNjPDv2_QZtrdMRG9ewF
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARAaLxY2zHoYmyzN7vbsO5hIM8onxqOimsWbOw2kvcCCWWRac9RHJ-UutO4dyoik2xbBeq2GYGFNtsyi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS-vsukvSunJPH4ugmbQJFe7qx6X4QOT1kElmSFu2JaL_rNBaw7LKYhkbQhIOGRLDLAmCuSsEWaeXCR7BH9B8ppmi44-5WJ_Jek3sjcIPsb5HlWiViLMu0ZHNzUp2AUl0sFI7p6cEAYNdiAQ3bq2m6C1Qs6hlF9srDHjlmDSVZcjPaKY-JPEGBDJkCBVjmA2k-FkTLxJ9M7qL5-Qts-J5tIa6gY4foqOwU6rYpcqojn9YQizVUF-YbH1u9onSvu5dRz4BbFhCxwqbEzXpJi-VSo45g8kszS5XUDY4oGYpC__CEme6cO5sj4Gj5m7PHzyW0CkqauKb6wrefLJDq6vIdXIuG
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARAaLxY2zHoYmyzN7vbsO5hIM8onxqOimsWbOw2kvcCCWWRac9RHJ-UutO4dyoik2xbBeq2GYGFNtsyi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS-vsukvSunJPH4ugmbQJFe7qx6X4QOT1kElmSFu2JaL_rNBaw7LKYhkbQhIOGRLDLAmCuSsEWaeXCR7BH9B8ppmi44-5WJ_Jek3sjcIPsb5HlWiViLMu0ZHNzUp2AUl0sFI7p6cEAYNdiAQ3bq2m6C1Qs6hlF9srDHjlmDSVZcjPaKY-JPEGBDJkCBVjmA2k-FkTLxJ9M7qL5-Qts-J5tIa6gY4foqOwU6rYpcqojn9YQizVUF-YbH1u9onSvu5dRz4BbFhCxwqbEzXpJi-VSo45g8kszS5XUDY4oGYpC__CEme6cO5sj4Gj5m7PHzyW0CkqauKb6wrefLJDq6vIdXIuG
https://www.facebook.com/YCSA.Mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARCON5zJ8G8sKxygd7VoBeYyAHUHyTYUAKR6MRMRbbOqpENeOp14bq0NreN1R9TthuFIZlBoJ8MTP0KD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS-vsukvSunJPH4ugmbQJFe7qx6X4QOT1kElmSFu2JaL_rNBaw7LKYhkbQhIOGRLDLAmCuSsEWaeXCR7BH9B8ppmi44-5WJ_Jek3sjcIPsb5HlWiViLMu0ZHNzUp2AUl0sFI7p6cEAYNdiAQ3bq2m6C1Qs6hlF9srDHjlmDSVZcjPaKY-JPEGBDJkCBVjmA2k-FkTLxJ9M7qL5-Qts-J5tIa6gY4foqOwU6rYpcqojn9YQizVUF-YbH1u9onSvu5dRz4BbFhCxwqbEzXpJi-VSo45g8kszS5XUDY4oGYpC__CEme6cO5sj4Gj5m7PHzyW0CkqauKb6wrefLJDq6vIdXIuG
https://www.facebook.com/YCSA.Mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARCON5zJ8G8sKxygd7VoBeYyAHUHyTYUAKR6MRMRbbOqpENeOp14bq0NreN1R9TthuFIZlBoJ8MTP0KD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS-vsukvSunJPH4ugmbQJFe7qx6X4QOT1kElmSFu2JaL_rNBaw7LKYhkbQhIOGRLDLAmCuSsEWaeXCR7BH9B8ppmi44-5WJ_Jek3sjcIPsb5HlWiViLMu0ZHNzUp2AUl0sFI7p6cEAYNdiAQ3bq2m6C1Qs6hlF9srDHjlmDSVZcjPaKY-JPEGBDJkCBVjmA2k-FkTLxJ9M7qL5-Qts-J5tIa6gY4foqOwU6rYpcqojn9YQizVUF-YbH1u9onSvu5dRz4BbFhCxwqbEzXpJi-VSo45g8kszS5XUDY4oGYpC__CEme6cO5sj4Gj5m7PHzyW0CkqauKb6wrefLJDq6vIdXIuG


  

 

25 грудня заступник директора Регіонального 
центру  разом з представниками Миколаївського 
та Вознесенського місцевих центрів  взяли участь 
у зустрічі фахівців з комунікації та 
правопросвітництва "Планування комунікаційно-
правопросвітницького напряму системи БПД у 
2020 році" південного регіону, що проходила на 
базі PRAVOKATOR правовий клуб Одеса за 
ініціативи Координаційного центру з надання 
правової допомоги, в ході якої обговорили 
здобутки та виклики цього року та долучилися до 
формування векторів роботи на наступний рік. 

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

14 лютого 2019 року для неповнолітніх осіб, які 
перебувають на обліку в секторі ювенальної 
пробації начальник відділу правопросвітництва на 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Вікторія Царьова 
провела навчання на тему: "Шлюбний договір та 
особливості отримання права на шлюб 
неповнолітнім", у березні - на тему: "Протидія 
домашньому насильству". 
 

  

 

У лютому 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Вікторія Царьова провела правове 
навчання для осіб, які відбувають покарання в ДУ 
"Миколаївський слідчий ізолятор"  на тему: 
"Виборчі права осіб, які відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі" 

  

 

Протягом І кварталу 2019 року з територіальними 
відділеннями управлінь соціального захисту 
населення районів міста, де юристи щомісяця, 
згідно затверджених графіків, проводять право 
просвітницьку роботу, та ведуть прийом громадян 
зустрічі проходили за наступними темами: 
«Отримання компенсації в результаті травми чи 
збитків при падінні на слизькій дорозі» тощо. 

  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARBEHMrri5easEkHJRT-s542FH7Vc8QQ__Rdo0dJ0YZzIWfH9Z-ofaOKHyL-DDi512E6adTjWa6Dq4-K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBoYgFwrB3TLY7dfZdMylz0FcUfSHsnbd5UnkqMVbbMpnY5d7g2K5ZeIq_cqp-lsi6pEyygLNTIstBd5AYNgN2UF7ADfc4x4SyXuvyoeTqnScbdtCsvkU0-SGYKWUhXg2uTHEqJo0tXauf1GK3qxfHAxNDwUY0q8uxPYqYjD3aq13ENJFMElVhjCZ8Rt2UmgSBq3DqlZkb8icHOmEibFihg-5i1IB90hMymOcPARq1GvelmTO_neip6ALppfl55GzzF4iyy1OZeMQMKgve-E-e2xgvI89zsKCybHlRazodXrbtwQMZ1Qk6gBD292z6zAEcYIGp_ry1Rv2djbt56DGLJoJCh
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARBEHMrri5easEkHJRT-s542FH7Vc8QQ__Rdo0dJ0YZzIWfH9Z-ofaOKHyL-DDi512E6adTjWa6Dq4-K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBoYgFwrB3TLY7dfZdMylz0FcUfSHsnbd5UnkqMVbbMpnY5d7g2K5ZeIq_cqp-lsi6pEyygLNTIstBd5AYNgN2UF7ADfc4x4SyXuvyoeTqnScbdtCsvkU0-SGYKWUhXg2uTHEqJo0tXauf1GK3qxfHAxNDwUY0q8uxPYqYjD3aq13ENJFMElVhjCZ8Rt2UmgSBq3DqlZkb8icHOmEibFihg-5i1IB90hMymOcPARq1GvelmTO_neip6ALppfl55GzzF4iyy1OZeMQMKgve-E-e2xgvI89zsKCybHlRazodXrbtwQMZ1Qk6gBD292z6zAEcYIGp_ry1Rv2djbt56DGLJoJCh
https://www.facebook.com/pravokator.odesa/?__tn__=K-R&eid=ARD1wHLaQ5CdesineiiigfFP_vCtJSRAnYxqSrHZUZtB7SFF9geIxDJ8EAuOrf7AX7rTAhFotKFFoRSk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBoYgFwrB3TLY7dfZdMylz0FcUfSHsnbd5UnkqMVbbMpnY5d7g2K5ZeIq_cqp-lsi6pEyygLNTIstBd5AYNgN2UF7ADfc4x4SyXuvyoeTqnScbdtCsvkU0-SGYKWUhXg2uTHEqJo0tXauf1GK3qxfHAxNDwUY0q8uxPYqYjD3aq13ENJFMElVhjCZ8Rt2UmgSBq3DqlZkb8icHOmEibFihg-5i1IB90hMymOcPARq1GvelmTO_neip6ALppfl55GzzF4iyy1OZeMQMKgve-E-e2xgvI89zsKCybHlRazodXrbtwQMZ1Qk6gBD292z6zAEcYIGp_ry1Rv2djbt56DGLJoJCh


 

 

25 лютого 2019 року в приміщенні Новоодеського 
районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» в Миколаївській області було 
проведено спільний прийом суб’єктів пробації 
головним спеціалістом відділу "Новоодеське 
бюро правової допомоги" Молчановим Дмитром 
Васильовичем та старшим інспектором 
Новоодеського районного сектору філії ДУ «Центр 
пробації» в Миколаївській області Алєксєєнком 
Володимиром Васильовичем  націлений на 
протидію домашньому насильству. 
 
 

  

 

 

01 березня 2019 року заступник начальника 
відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 
Прутка Наталія провела інформаційну лекцію з 
теми «СТОПБУЛІНГ» серед учнів 9 класу 
Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів селища 
Ольшанське Миколаївського району. Детально 
були висвітлені внесені зміни до законодавства з 
питання булінгу, про відповідальність осіб які його 
вчиняють, про запровадження штрафів за 
вчинення булінгу та про види і способи захисту від 
осіб агресорів, В якому випадку можна особа 
може стати жертвою та агресором в шкільному 
середовищі 

  
 

 

 

06 березня 2019 року начальник бюро Людмила 
Бенедюк, як викладач Університету третього віку, 
прийняла участь в урочистому нагородженні 
слухачів Університету третього віку з нагоди 
дострокового закінчення навчального курсу, яке 
відбулось на базі Територіального центру 
соціального обслуговування населення 
Березанського району Миколаївської області. 

  

 

 

16 березня 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги прийняла участь у заході, який 
проходив в рамках презентації відокремленого 
підрозділу від громадської організації "Україна 
без тортур" у Миколаївській області.  
 



  

 

26 березня 2019 року фахівці Новоодеського 
бюро, в рамках проведення виїзного прийому 
громадян до Себинської та Гур’ївської сільських 
рад, ознайомили колектив сільських рад про 
правопросвітницьку кампанію «Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!», що проходить в межах 
загальнонаціонального проекту "Я МАЮ ПРАВО", 
за підтримки ради Європи та правопросвітницьку 
кампанію "Відповідальне батьківство". Спільно з 
начальником відділу ДРАЦС розміщено плакати 
Мінюсту - "Податкова знижка на навчання", "З 
дитиною за кордон легко", та відвідали Себинску 
ЗОШ та Гур'ївську ЗОШ з метою проведення 
правороз'яснювальної роботи серед молоді 

  

 

Команда системи безоплатної допомоги у складі 
представників Регіональний центр з надання 
БВПД у Миколаївській області та Миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД провели 
правопросвітницьку компанію Міжнародний 
фестиваль повітряних зміїв - 2019, що відбувся в с. 
Трихати Миколаївського району. 

  

 
 

У червні для осіб, які перебувають на обліку у 
відділі сприяння зайнятості в Інгульському районі 
Миколаївський міський центр зайнятості, 
проведенонавчання, у ході якого присутнім 
презентовано про роботу системи безоплатної 
правової допомоги, також роз'яснено про 
порядок звернення до Центру та призначення 
адвоката (представника Центру) для здійснення 
представництва інтересів і складання 
процесуальних документів. 

  



 
 

12 червня 2019 року начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з її надавачами провела 
правове навчання для осіб, які відбувають 
покарання в ДУМиколаївський Слідчий Ізолятор 
на тему: "Працевлаштування після звільнення з 
місць позбавлення волі та порядок отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги".  
 

  

 
 

У травні фахівцем баштанського бюро у Пісківській 
ЗОШ проведено лекцію для школярів на тему: 
Протидія булінгу у шкільному середовищі. 
Протидія торгівлі людьми.» 

  

 
 

08 травня 2019 року відбувся спільний прийом 
громадян на базі відділу «Березанське бюро 
правової допомоги»  за участю в.о. 
начальникаБерезанський РВ ДРАЦС ГТУЮ у 
Миколаївській області Василя Мельнікова, 
начальника Бюро Людмили Бенедюк та головного 
спеціаліста Бюро Олени Новиченко-Дель. 

  



 

15 квітня 2019  на автовокзалі смт.Березнегувате  
проведено флеш-моб з розповсюдження буклетів 
на теми: «Зупинимо булінг разом!», «Бюро 
правової допомоги-ваш юридичний провідник» та 
інформації про «Права туристів. Правові аспекти 
відпочинку на природі» серед мешканців 
смт.Березнегувате. 

  

 

16.04.2019 -в приміщенні Березнегуватського 
відділення цеху електрозв’язку №5 розміщені 
інформаційні матеріали по проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» та іншу правову тематику. 

  

 

Начальник Новобузького бюро правової допомоги 
у травні взяла участь у роботі комісії із справ 
неповнолітніх при районній державній 
адміністрації. У работі комісії, разом із службою із 
справ дітей, центра соціальної служби для дітей, 
сім’ї та молоді, поліції, представників районної 
лікарні були розглянуті актуальні питання щодо 
захисту окремих категорій вразливих верств 
населення, зокрема дітей, дітей-сиріт, та ін. 

  

 

09 квітня на базі Новоодеської районної дитячої 
бібліотеки фахівцями бюро було проведено 
спільний захід за участі начальника 
Новоодеського районного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» в Миколаївській 
області, фахівця з соціальної роботи 
Новоодеського районного центру соціальної 
служби сім’ї, дітей та молоді, інспектора 
Ювенальної Превенції Новоодеського відділу 
поліції, завідуючої сектору захисту прав і свобод 
та законних інтересів дітей служби, працівників 
бібліотеки для  учнів 9 класів Новоодеської 
загальноосвітньої школи № 2.  

  



 
 

 
 

23 травня 2019 року начальник відділу 
"Новоодеське бюро правової допомоги" взяв 
участь у заході присвяченому попередженню 
такого негативного явища, як - торгівля людьми. 
Захід відбувся у приміщенні Новоодеської 
центральної районної бібліотеки, на запрошення 
керівника Університету третього віку - Довгань 
Лариси  

  
 
 

 

З метою координації зусиль усіх зацікавлених 
структур району у вирішенні проблемних питань 
при забезпеченні гарантій соціального захисту 
учасників АТО, 21 червня 2019 року в приміщенні 
Казанківської районної філії Миколаївського 
обласного центру зайнятості відбулось засідання 
«круглого столу» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

17 травня 2019 начальник відділу "Снігурівське 
бюро правової допомоги" Миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД Марковський 
Володимир та головний спеціаліст Майборода 
Євген для працівників Павлівської сільської ради 
Снігурівського району провели лекцію на тему: 
"Охорона материнства та сім’ї, декретні 
відпустки". Під час роботи мобільного 
консультативного пункту за правовими 
консультаціями звернулись чотири особи з таких 
питань: щодо монетизації субсидій; розірвання 
шлюбу; дострокового розірвання договору 
оренди землі; сплата боргу за крединмим 
договором. 

 

 

  



 

 
 
 
 

25.04.2019 року ,в Бібліотеці - філіалі 2 
Централізованої бібліотечної системи для 
дорослих, що знаходиться за адресою : 
пр.Центральний 9, заступник начальника відділу 
«Миколаївське бюро правової 
допомоги»Миколаївський місцевий центр з 
надання БВПД Прутка Наталя (Natali Prutka) 
провела лекцію для присутніх, на тему: «Порядок 
доступу до системи правової допомоги». 

  

 
 
 

17 квітня 2019 року в Очаківській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 4 Очаківської міської ради 
Миколаївської області проведено інформаційне 
заняття для учнів та проінформовано 
адміністрацію школи щодо проведення 
інформаційної кампанії «Відповідальне 
батьківство» з 11 березня по 31 грудня 2019 року. 
Для учнів 7-го класу проведено заняття на тему: 
«Видача паспорта громадянина України у формі 
картки по досягненню 14-річного віку». 

  

 
 
 
 
 

11 липня Вікторія Царьова прийняла участь у 
неформальній зустрічі "Скарбничка інклюзивного 
досвіду", яка проходила в Центральній міській 
бібліотеці імені М.Кропивницького за 
впровадженням проекту "Право на повноцінне 
життя особливих дітей Миколаївщини та їхніх 
родин". Під час заходу відбулися дискусії, 
обговорення практичного досвіду, перегляд 
уривків з документального фільму «Право на 
повноцінне життя», створеного під час реалізації 
проекту. 
 

  



 

 
 
 

12 липня начальник Снігурівського бюро правової 
допомоги Володимир Марковський провів 
виїзний прийом громадян до Василівської 
сільської ради Снігурівського району та провів 
інформаційно-роз’яснювальну роботу для 
працівників та відвідувачів сільради на тему 
«Відповідальне батьківство». 

  

 
 

18 липня 2019 року начальник відділу 
«Березанське бюро правової допомоги» 
Миколаївський місцевий центр з надання БВПД 
Людмила Бенедюк провела в колективах 
підприємств, установ, організацій смт. Березанка 
правопросвітницьку кампанію «Поїхати з дитиною 
за кордон – легко» та «Чесна платіжка» та 
розмістила буклети, флаєри, плакати в 
інформаційних куточках приміщень Березанської 
райдержадміністрації, Березанської селищної 
ради, Березанської державної нотаріальної 
контори, Березанської філії Миколаївського 
обласного центру зайнятості, Березанського 
відділу обслуговування громадян Головного 
управління Пенсійного фонду України в 
Миколаївській області . 

  

 
 
 

08 серпня представником Миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД спільно з 
працівниками Вітовського районного відділу філії 
Державної установи "Центр пробації" в 
Миколаївській області було організовано прийом 
осіб, засуджених до покарань не пов'язаних із 
позбавленням волі. 

  



 

12 вересня 2019 року відповідно до графіку 
проведення тематичних уроків «Я МАЮ ПРАВО» 
головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро 
правової допомоги» провела уроки для учнів 5 та 
8 класів Куцурубської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. 
Шевченка Куцурубської ОТГ Очаківського району. 
Так, з учнями 5 класу було розглянуто та 
закріплено основні права та обов’язки людини, а 
також права дітей, наголошено також на 
обов’язках в школі та вдома, під час заняття кожен 
учень отримав карту «Права дитини» та заповнив 
її, а в кінці заняття для закріплення знань було 
створено «Правове дерево». 

  

 
 

27 серпня 2019 року був проведений 
просвітницький захід з клієнтами пробації на тему 
«Що я знаю про насильство?». До заходу 
долучився фахівець відділу «Казанківське бюро 
правової допомоги» Євгенія Грабчинська. Мета 
заходу – ознайомити суб’єктів пробації з 
проблемами, причинами, ознаками насильства в 
сім’ї, куди звертатися у випадку насильства. 
Домашнє насильство починається з «незначних 
дрібниць». 

  

 
 
 

04.09.2019 року фахівчиня МЦ Тетяна Мусіяка 
провела інформаційну компанію для осіб, які 
перебувають у Центрі реінтеграції бездомних 
громадян. Тетяна роз'яснила присутнім про 
порядок отримання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги, надала консультації 
про отримання паспорта громадянина України, 
отримання соціальної допомоги на оздоровлення 
тощо. 

  



 

04.09.2019 року Анжелою Лізніченко здійснено 
прийом громадян на базі Новобузького районного 
військового комісаріату. Вже стала доброю 
традицією співпраця працівників бюро з 
службовцями РВК з надання безоплатної правової 
допомоги військовослужбовцям та особам які 
перебувають на обліку як військовозобовязані. 

  

 
 

Фахівці Новоодеського бюро правової допомоги – 
постійні учасники всіх семінарів у Новоодеській 
філіїї Миколаївського обласного центру 
зайнятості. Так, начальник відділу А.Скляров у 
вересні провів тематичний урок-лекцію для 
безробітних, які перебувають на обліку. 

  

 

Заступник начальника Березнегуватського бюро 
правової допомоги В. Басько спільно з 
начальником Березнегуватського районного 
сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Миколаївській області Дідик Т.О. 
провів тематичний урок в Березнегуватській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів на тему «Твої права - твій захист», де 
розповів учням 9-их класів про їх права, шляхи їх 
реалізації та захисту і розповсюдив інформаційні 
буклети на відповідну правову тематику. 
 

  

 
 

Дитячий фестиваль "Країна прав дитини" у 
дитячому оздоровчому центрі "Орлятко" в с. 
Рибаківка Березанського району провели команда 
ситеми безоплатної правової допомоги 

  



 

27 вересня 2019 року начальник відділу 
«Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 
Тарасенко та начальник відділу Очаківської 
міськрайонної філії Миколаївського обласного 
центру зайнятості Інна Ваврик, здійснили виїзний 
прийом до села Солончаки Очаківського району. 
Валерія Тарасенко ознайомила присутніх з 
діяльністю Очаківського бюро правової допомоги, 
роз’яснила що таке первинна та вторинна правова 
допомога, категорії клієнтів, які мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, порядок 
її отримання тощо. 

  

 

28 вересня Новоодеське бюро правової допомоги 
у складі начальника відділу Андрія Склярова та 
головного спеціаліста Молчанова Дмитра 
долучились до заходу волонтерського руху ГО "NO 
HUB" до Дня міста Нова Одеса. В ході заходу 
працівниками поширювались буклети для дітей - 
"Твої права - твій захист", для дорослих - "Порядок 
надання БВПД". Крім того були представлені 
буклети: "Багатодітна сім'я", "Безпечне донорство 
крові", "Право на реабілітацію у санаторно-
курортних закладах", "Психологічна допомога та 
спихологічна реабілітація для учасників АТО та 
революції гідності" та інші. 

  

 
 
 

30 вересня 2019 року головний спеціаліст відділу 
«Березанське бюро правової допомоги» 
Миколаївський місцевий центр з надання БВПД 
Олена Новиченко-Дель взяла участь у правовому 
навчанні для державних службовців, що 
проводилося в приміщенні Березанської районної 
державної адміністрації Миколаївської області. 

  



 

30 вересня 2019 року начальник відділу 
«Березанське бюро правової допомоги» Людмила 
Бенедюк здійснила прийом громадян в 
дистанційному пункті доступу до безоплатної 
правової допомоги - Лиманівському 
старостинському окрузі Березанської селищної 
ради Миколаївської області в с. Лимани. Під час 
прийому за консультаціями звернулося двоє 
громадян з питань: оформлення документів на 
земельну ділянку для ведення особистого 
селянського господарства; звернення до суду в 
порядку цивільного судочинства щодо стягнення 
заробітної плати та порядку отримання 
безоплатної правової допомоги. 

  

 

Очаківське бюро правової допомоги також 
продовжує співпрацю з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування. 
Так, працівниками Бюро було проведено 
тематичні зустрічі щодо протидії гендерної 
дискримінації, торгівлі людьми та домашньому 
насильству. 

  

 

На базі Очаківської міської бібліотеки відбулась 
робота зустріч під назвою «Право на звернення та 
доступу до публічної інформації та контроль за їх 
дотриманням з боку Омбудсмана», за участі 
заступника директора Миколаївського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ольги Василенко, начальника відділу 
«Очаківське бюро правової допомоги» Валерії 
Тарасенко та партнерів. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 грудня 2019 року, в приміщенні Центрального, 
Заводського, Корабельного відділів філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області та Миколаївського, 
Казанківського, Баштанського, Очаківського, 
Березнегуватського, Снігурівського, Новобузького, 
Новоодеського районних секторів філії Державної 
установи «Центр пробації» в Миколаївській 
області  працівниками Миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД та відділами бюро 
проведено захід в рамках акції «16 днів проти 
гендерно зумовленого насильства», до якої були 
залучені особи, що засуджені до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням.  
 

  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARA9rICqoESWs2VcwaohyUfPz78cTPuxFOzvVIl_7gTNTPXZjDOZ6UnAke3m5S0UiZdf5SDuUQY83UiF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDj-uprwstAuguYgoUG-Al5wxRTOE8dQyFm9cTVu4C9nz4nl1XU9GztuXfDXibTdDwo4DF27Mw8XCNed9AstTkuqbLR-PvdjBJqtBZJUnJGPNQ6Zt8ISEkr5K4wU0YLtH4pGLN1bPN-NTUdDx3_iT6nKO6jbzR1OAvUXLyA8UGLcHGzMR9PhYLNa98rFAlzlJRpmnj_RgaKuG2qaVozlFCvIcWRObCUEP268vAVzK6NkoR2rI-yl3rGYilWlwsb2q4BPrNpP5a-b9cldWo3pzxUHObX-J9O5-2g6j0Q3C462_-MO3eEadGPGiMDCCrIMWF3TKfoCsjjm6ewoqNR1z7_dA
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARA9rICqoESWs2VcwaohyUfPz78cTPuxFOzvVIl_7gTNTPXZjDOZ6UnAke3m5S0UiZdf5SDuUQY83UiF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDj-uprwstAuguYgoUG-Al5wxRTOE8dQyFm9cTVu4C9nz4nl1XU9GztuXfDXibTdDwo4DF27Mw8XCNed9AstTkuqbLR-PvdjBJqtBZJUnJGPNQ6Zt8ISEkr5K4wU0YLtH4pGLN1bPN-NTUdDx3_iT6nKO6jbzR1OAvUXLyA8UGLcHGzMR9PhYLNa98rFAlzlJRpmnj_RgaKuG2qaVozlFCvIcWRObCUEP268vAVzK6NkoR2rI-yl3rGYilWlwsb2q4BPrNpP5a-b9cldWo3pzxUHObX-J9O5-2g6j0Q3C462_-MO3eEadGPGiMDCCrIMWF3TKfoCsjjm6ewoqNR1z7_dA


 

 

Разом із адміністрацією Миколаївської ЗОШ № 31 
в рамках Всеукраїнського тижня права 
проведено  урочисте відкриття Правового хабу – 
Legal Hub «World of law» - ознайомлений означає 
озброєний, який буде функціонувати на базі 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 31.  Відкриття заходу відбулось 10 
грудня 2019 року 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 грудня 2019 року фахівцями відділу 
"Новоодеського бюро правової допомоги"   разом 
із спеціалістом із соціальної роботи відділу 
Новоодеського районного центру служби у 
справах сім’ї, дітей та молоді проведено спільну 
лекцію - урок присвячену тижню «Права» у 
Новоодеській гуманітарної гімназії Новодеського 
району для учнів 8 –х класів на тему: «Твої права 
твій надійний захід», «Булінг», « Як протидіяти 
домашньому насильству». 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 грудня 2019 року головний спеціаліст відділу 
“Казанківське бюро правової допомоги” 
 Миколаївський місцевий центр з надання 
БВПД  провела урок для учнів 9 класу 
Казанківської ЗОШ №4 І-ІІ ступенів на тему “Права 
дітей.” 
 

  

 
 

У грудні 2019 року начальник відділу «Очаківське 
бюро правової допомоги»  прийняла участь у 
брифінгу «Права і свободи – основа гідного життя, 
який проходив для учнів 8, 9, 10, 11 класів на базі 
Очаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Очаківської міської 
ради. 
Даний захід відбувався за участю представників 
Очаківського міськрайонного відділу ДВС, 
Очаківської районної лікарні, НПП «Білобережжя 
Святослава» тощо. 

  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARDtKkySDE0j6DLA0eDt1I-yJPGwNiPKjChbWuSGGN6oElJtPuzTqt801YILZ5LG_HonsLLVubYm3NQF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCClkpS9v6G2Q2TdA6QuqjEIs90gyy2KRtJzr6keZanyBak1cohKXD_CKAc5e2Ty1bg4ZMXvlNfreaRDYJL6jONk1ooP-_WNME34ihN8J32D12GfVUPFjAerkl3xU7-Sw4v_BDNm0Cz5p5-iAKyHat7sm3neFM9urtP-sUpt9NKnJUY15JycbvnS1KR3a017JHxMnD6miITURQxOrMm5tseN72FO_FmgB4Rl_g3ImXPMSb3bZE4WqKF5mi_riS3T9gkhyPeQR_KWE0hI3d71ASJGe54nCK28ZLsHACrD8fEBUtHItUlNZwpQeZAM2GUzrRXOZI5WzQchfANHiKmZizGpQ
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARDtKkySDE0j6DLA0eDt1I-yJPGwNiPKjChbWuSGGN6oElJtPuzTqt801YILZ5LG_HonsLLVubYm3NQF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCClkpS9v6G2Q2TdA6QuqjEIs90gyy2KRtJzr6keZanyBak1cohKXD_CKAc5e2Ty1bg4ZMXvlNfreaRDYJL6jONk1ooP-_WNME34ihN8J32D12GfVUPFjAerkl3xU7-Sw4v_BDNm0Cz5p5-iAKyHat7sm3neFM9urtP-sUpt9NKnJUY15JycbvnS1KR3a017JHxMnD6miITURQxOrMm5tseN72FO_FmgB4Rl_g3ImXPMSb3bZE4WqKF5mi_riS3T9gkhyPeQR_KWE0hI3d71ASJGe54nCK28ZLsHACrD8fEBUtHItUlNZwpQeZAM2GUzrRXOZI5WzQchfANHiKmZizGpQ


 

 

У грудні 2019 р. в.о. начальника відділу 
"Новоодеського бюро правової 
допомоги"  проведено тематичний урок – лекцію 
для студентів ІІ - ІІІ – курсу Новоодеського 
аграрнопрофесійного ліцею на тему: «Булінг», 
«Протидія домашньому насильству». 
Студентам надано роз'яснення про права та 
гарантії дітей, які захищенні чинним 
законодавством України.  

  

 
 
 
 

10 грудня важливий день не тільки для 
правознавців, а й для всіх громадян України, адже 
в цей день відзначається День прав людини, 
Всеукраїнський день БПД,а також продовжується 
Всеукраїнський тиждень права. 
У Центр та всі бюро на запрошення юристів 
завітали студенти та учні загальноосвітніх 
навчальних закладів на екскурсії,  всі охочі 
дізналися про правові послуги, які надає Центр та 
відділи бюро правової допомоги, про порядок 
звернення для отримання БПД, призначення та 
заміни адвоката тощо. 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 

В І кварталі 2019 року спеціалістами 
Вознесенського МЦ з НБВПД було проведено 9 
робочих зустрічей з керівниками та 
представниками сільських рад з метою 
роз’яснення доцільності прийняття Програми 
правової освіти громад. Під час зустрічей 
обговорювались основні правової потреби 
громадян та способи інформування останніх 
стосовно їх прав та обов’язків та механізмів 
захисту прав.  

  

 
 

В І кварталі 2019 року в рамках співпраці 
працівники Вознесенського МЦ з НБВПД спільно з 
представниками районних секторів філій 
Державної установи «Центр пробації» та 
прокуратури в Миколаївській області проведено 
низку робочих зустрічей стосовно реалізації 
пілотного проекту щодо реабілітації 
неповнолітніх правопорушників 

  



 
 

В І кварталі 2019 року спеціалісти Вознесенського 
МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро 
правової допомоги провели 27 заходів з 
інформування громадян стосовно системи 
безоплатної правової допомоги та змін у 
законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями та візитівок з контактами центру 
та бюро в місцях найбільшого скупчення людей 

  

 
 
 

В ІІ кварталі 2019 року фахівцями Вознесенського 
МЦ з НБВПД було проведено 10 робочих 
зустрічей з керівниками та представниками 
сільських рад з метою роз’яснення доцільності 
прийняття Програми правової освіти громад 

  

 

У ІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
20 спільних заходів з Державною службою 
зайнятості, що знаходяться на території 
обслуговування центру правової допомоги. Це 
були лекції для безробітних на теми: «Легальна та 
не легальна зайнятість», «Колективний та 
трудовий договір», «Протидія торгівлі людьми»; 
«ВПО, як пільгова категорія» та інші 

  

 
 

У ІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
низку заходів, спрямованих на запобігання 
випадкам домашнього насильства та 
дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми.  
Для учнів Єланецької дитячо-юнацької спортивної 
школи проведено семінар на тему: 
«Попередження насильства в сім`ї». 

  



 

Для безробітних Южноукраїнської міської філії 
Миколаївського ОЦЗ проведено семінар на тему 
«Запобігання нелегальній трудовій міграції, 
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» за 
участю головного спеціаліста Бюро надання 
правової допомоги в м. Южноукраїнську. 

  

 
 

У ІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги  проведені 
уроки права для школярів різного віку на тему 
«StopBulling». 

  

 

В ІІІ кварталі 2019 року фахівцями Вознесенського 
МЦ з НБВПД було проведено 13 робочих 
зустрічей з керівниками та представниками 
сільських рад з метою роз’яснення доцільності 
прийняття Програми правової освіти громад. 

  

 

У ІІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
20 спільних заходів з Державною службою 
зайнятості, що знаходяться на території 
обслуговування центру правової допомоги. Це 
були лекції для безробітних на теми: «Легальна та 
не легальна зайнятість», «Колективний та 
трудовий договір», «Протидія торгівлі людьми»; 
«ВПО, як пільгова категорія» та інші. 

 

  



 

У ІІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
низку заходів, спрямованих на запобігання 
випадкам домашнього насильства та 
дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми. 
Студентам Первомайського політехнічного 
інституту та Вознесенського коледжу МНАУ 
роз’яснено правила спілкування з поліцією, 
заходи запобігання випадкам домашнього 
насилля та дискримінації за ознакою статі 

  

 

Для осіб, що стоять на обліку у філіях 
Миколаївського ОЦЗ проведено семінари на тему 
«Запобігання нелегальній трудовій міграції, 
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» за 
участю працівників Вознесенського місцевого 
центру з НБВПД. Присутні на заході отримали 
змістовну інформацію про ризики нелегального 
працевлаштування за кордоном, яке є підґрунтям 
злочинності для торгівлі людьми, експлуатації 
дитячої праці та поширеним явищем сьогодення. 

 

  

 

У ІІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги проведені 
уроки права для школярів різного віку на тему 
«StopBulling». Обговорювали основі поняття теми 
та механізми протидії цьому явищу, порядок 
відповідальності, права дитини та куди 
звертатись у випадку знущань. По завершенню 
уроків «StopBulling» учні створювали плакати 
«Зона без боулінгу» та розміщували їх на 
території шкіл. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ІV кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ та структурних відділів бюро 
правової допомоги було проведено 19 спільних 
заходів з Державною службою зайнятості, що 
знаходяться на території обслуговування центру 
правової допомоги. Це були лекції для 
безробітних на теми: «Легальна та не легальна 
зайнятість», «Протидія торгівлі людьми»; «ВПО, як 
пільгова категорія», «Працевлаштування людей з 
інвалідністю», «Працевлаштування неповнолітніх 
та інші. 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

У ІV кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського та структурних відділів бюро 
правової допомоги було проведено низку 
заходів, спрямованих на запобігання випадкам 
домашнього насильства та дискримінації за 
ознакою статі, торгівлі людьми. Студентам 
Первомайського політехнічного інституту та 
Вознесенського коледжу МНАУ, а також для учнів 
старших класів загальноосвітніх шкіл роз’яснено 
правила спілкування з поліцією, проведено 25 
заходів запобігання випадкам домашнього 
насилля та дискримінації за ознакою статі та 17 
уроків права з питань протидії булінгу. 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для осіб, що стоять на обліку у філіях 
Миколаївського ОЦЗ проведено 12 семінарів з 
питань запобігання нелегальній трудовій міграції, 
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці за 
участю працівників Вознесенського місцевого 
центру з НБВПД та структурних відділів бюро 
правової допомоги. Присутні на заходах 
отримали змістовну інформацію про ризики 
нелегального працевлаштування за кордоном, 
яке є підґрунтям злочинності для торгівлі 
людьми, експлуатації дитячої праці та поширеним 
явищем сьогодення.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Протягом ІV кварталу 2019 року працівники 
Вознесенського МЦ та структурних відділів бюро 
правової допомоги прийняли участь у 6 
засіданнях та зборах представників ОМС та ГО, де 
розглянуто основні задачі системи надання 
безоплатної правової допомоги, повідомлено про 
Програму правової освіти громад, підписано 4 
нових меморандум про співпрацю. 

  

 

 

 



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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

  

 

24 січня 2019 року між Регіональним центром та 
громадською організацією Світанок мрій  було 
підписано меморандум про співпрацю. 
 Одним із головним напрямків діяльності 
громадської організації є робота з сім’ями зі 
складними життєвими обставинами – освітня, 
профілактична та психологічна допомога членам 
таких сімей. Крім того, Павло Шульга є експертом 
Офісу Уповноваженого Президента України з прав 
дитини.  

  

 

30 січня 2019 року підписано меморандум про 
співпрацю між директором Регіонального 
центру  та головою правління громадської 
організації «Миколаївська асоціація прийомних 
батьків». 

  

 

30 січня 2019 року між Регіональним центром та 
Миколаївським місцевим благодійним фондом 
«Любисток» підписано меморандум про 
співпрацю. 

 

  

https://www.facebook.com/sunriseofdream/?__tn__=K-R&eid=ARC7d-PvLUA1cFalz-xOWJNiEk019ikVglxDvaUDM17l7543NRNEjq3w1-OwjSp8gkmHMa5jzoRkn7YF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaz2elIkJH7df4EUTv_Olq9XIXV9p0efOMbPVM8rlJtrrWiQw1-ELS2KzpnfQQp1q5NVHniQ3KYCyJO79qM4vpAE_y_MWbdJeQjAd4UFf12_iUF4LOvSUyigbReNxKyYf-R9Bbgx7KT1_vqcb-VEv3pCvkvIDK8sPRHw07j2qnoGM0_lVScCpKg47zI1Dtj-2MZ-QR3Co09QWpznudhhUaTgl2eVFF-JioAWrvp26BCvpzKXKV4GPi0OQU4fkTIvt4puE8qUIBkxIjV7g48Rg2D7iVWkOXAqnaCTC2ihPqBxGC8NFv-5W-OuzK7yjAR2RJDzqVp8vJVOyUOaZElWlzS51C


 

01 лютого 2019 року між Регіональним центром 
та Миколаївською обласною мобільною 
бригадою соціально-психологічної допомоги № 
52, Миколаївською міською мобільною бригадою 
соціально-психологічної допомоги № 51 
підписано Меморандуми про співпрацю. 
Мобільні бригади виявляють і надають екстрену 
та планову соціально-психологічну допомогу 
постраждалим від гендерно-зумовленого та 

домашнього насильства. 
  

 

25 лютого 2019 року, з метою визначення 
оптимальних механізмів співпраці у рамках 
пілотного проекту «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину», між Регіональним центром з надання 
БВПД у Миколаївській області  та філією 
Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області укладено меморандум про 
співпрацю. 
 

  

 

 
 
 

13 березня 2019 року підписано черговий 
меморандум про співпрацю та отримано ще 
одного партнера- Центральна бібліотека ім.                
М.Л. Кропивницького м.Миколаїв. 

  

 
 

10 квітня 2019 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша разом з регіональним 
представником Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Світлана Одінцова та 
представниками громадської організації 
«Пенітенціарна ініціатива» Валентина Ципляк та 
Вікторія Лапшина провели інформаційне заняття 
для суб’єктів пробації. 

  

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARC-k9gZ7sQmbMnW1jiIWAkkJXeX6OorlqGAqHgOS0ExOlrPOKIB-XhilW-5KkcvgwZm-Vb93fP15XPM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB296uvehtqRBJD6uDLK3dprSAIrTVJH3iUsFwrQ1EA4TG7w9aq0PebK2M4Ru2QmQRURr6iZEM4C9Q1DttSaIFpjGIlvnxctwDo52RosnuDBFwwqLMaHBF2GrdG2sFGzeNmAL0u7rRwWic2iA7N4Jhq8tRICeLBNHJ7qn775h-sbXAmXBW9PNdWbjuGzaSImCjU6PKsJ0v2eh0nlBCt62MdQsw9oso-4fA0YNfn0QJAU6Na2AorI-kqrMPmNnz1fk2zWxHic02PR1Z5FdQLEYt3rKICfXSvvA90Lih01PEvvu2hipM1qX4u7ZywvVSMd0ndBhiLkLgWfFNi3xknal86Uaoc
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARC-k9gZ7sQmbMnW1jiIWAkkJXeX6OorlqGAqHgOS0ExOlrPOKIB-XhilW-5KkcvgwZm-Vb93fP15XPM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB296uvehtqRBJD6uDLK3dprSAIrTVJH3iUsFwrQ1EA4TG7w9aq0PebK2M4Ru2QmQRURr6iZEM4C9Q1DttSaIFpjGIlvnxctwDo52RosnuDBFwwqLMaHBF2GrdG2sFGzeNmAL0u7rRwWic2iA7N4Jhq8tRICeLBNHJ7qn775h-sbXAmXBW9PNdWbjuGzaSImCjU6PKsJ0v2eh0nlBCt62MdQsw9oso-4fA0YNfn0QJAU6Na2AorI-kqrMPmNnz1fk2zWxHic02PR1Z5FdQLEYt3rKICfXSvvA90Lih01PEvvu2hipM1qX4u7ZywvVSMd0ndBhiLkLgWfFNi3xknal86Uaoc
https://www.facebook.com/KropyvnytskyiLibrary/?__tn__=K-R&eid=ARC0-2j-V8-FAoaDjFf1Z-XVeBPOTJV_ut57Q2h7bruMProqmXKITr4Zs-X2z0fGlGuqpMZHcdvijD-d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkne9IXiInhivZ5aB_zYMGigHzbBkzOi2e9ZrH-YzmfvWmRZgTs4nhwx49GehmASNLs8hkNS5uJu8v3uUv7b5lr9bLbsoasWx2F1gs6znc3QQd8tyS0Ck-wAQfv0G8fueHGAv4ywE-ILAsrrbI-Jg27wsGBJFTonQqtxllhgYs-c_XAsGo6eh3jcHqosPTtw46UWeS0OvQjF7u9GDflVA2Ert9prwK5nClhEXF6zUG0JOg5dC-T94KTjrhnY8p0DF3svKbAmucHWcw0KZ1KOsz6TNIPpnsUAPi0B6c4JlT9Dn9C4WdJUTo41vjfdIUcAX_VMZPxSaMhYwXV8OagUTL1oW-
https://www.facebook.com/KropyvnytskyiLibrary/?__tn__=K-R&eid=ARC0-2j-V8-FAoaDjFf1Z-XVeBPOTJV_ut57Q2h7bruMProqmXKITr4Zs-X2z0fGlGuqpMZHcdvijD-d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkne9IXiInhivZ5aB_zYMGigHzbBkzOi2e9ZrH-YzmfvWmRZgTs4nhwx49GehmASNLs8hkNS5uJu8v3uUv7b5lr9bLbsoasWx2F1gs6znc3QQd8tyS0Ck-wAQfv0G8fueHGAv4ywE-ILAsrrbI-Jg27wsGBJFTonQqtxllhgYs-c_XAsGo6eh3jcHqosPTtw46UWeS0OvQjF7u9GDflVA2Ert9prwK5nClhEXF6zUG0JOg5dC-T94KTjrhnY8p0DF3svKbAmucHWcw0KZ1KOsz6TNIPpnsUAPi0B6c4JlT9Dn9C4WdJUTo41vjfdIUcAX_VMZPxSaMhYwXV8OagUTL1oW-


 

10 травня 2019 року начальником відділу 
Регіонального центру  Олексієм Костенко спільно 
з ГО Пенітенціарна ініціатива проведено 
інформаційне заняття для засуджених – клієнтів 
пробації, які відбувають покарання без 
позбавлення волі та перебувають на обліку в філії 
ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області. 
Засуджених ознайомлено з можливостями 
роботи системи безоплатної правової допомоги, 
презентовано інформаційно-довідкову платформу 
правових консультацій "WikiLegalAid". 

  

 

05 червня 2019 року директор Регіонального 
центру провела чергову інтерактивну лекцію для 
клієнтів пробації на тему «Забезпечення прав 
осіб, засуджених до покарання». В заході 
прийняли участь засуджені з випробувальним 
строком, які перебувають на обліку в Пробація 
України - Миколаївська область. 

  

 
 

04 липня 2019 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша провела чергову 
інтерактивну лекцію для клієнтів пробації на тему: 
«Забезпечення прав засуджених», в якій взяли 
участь засуджені, які перебувають на обліку в 
Пробація України - Миколаївська область. 

  

 

12 липня 2019 року начальник відділу 
Регіонального центру Олена Сергійчук взяла 
участь у звітуванні про роботу протягом І півріччя 
2019 року органів пробації Миколаївської області, 
де мала змогу висвітлити аспекти взаємодії 
системи безоплатної правової допомоги з 
партнерами в частині проведення спільної 
правопросвітницької роботи та співпраці в рамках 
проекту "Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину". 

  



 

01 серпня 2019 року  начальник відділу 
Регіонального центру Олексій Костенко спільно з 
представниками ГО "Пенитенциарная 
инициатива" провів інформаційний семінар для 
засуджених, які відбувають покарання у ДУ 
Снігурівська виправна колонія - 5. 

  

 

06 серпня 2019 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша провела чергову 
інтерактивну лекцію для клієнтів пробації на тему: 
«Забезпечення прав засуджених», в якій взяли 
участь особи, які перебувають на обліку в 
Пробації України - Миколаївської області. 

  

 
 

30 серпня 2019 року  директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша взяла участь у робочій 
зустрічі з представниками Пробації України - 
Миколаївської області та ГО "Пенітенціарна 
ініціатива", предметом якої стало підведення 
проміжних підсумків співпраці у сфері 
інформування осіб, які перебувають на обліку в 
органах пробації, зокрема в частині права на 
безоплатну правову допомогу, можливостей 
захисту їх прав та законних інтересів. 

  

 
 
 

04 вересня 2019 року між Регіональним центром 
(директорка центру Наталія Гнатуша) та 
Миколаївською обласною філією благодійної 
організації "Легалайф-Україна" (директорка філії 
Виктория Сахненко) підписано меморандум про 
взаємне співробітництво, головною метою якого є 
розвиток правової спроможності представників 
ключових груп населення на рівні Миколаївської 
області. 

  



 

 
 

16 жовтня 2019 року в Миколаївській області 
розпочались профілактичні заходи щодо 
виявлення порушників міграційного 
законодавства під умовною назвою «Мігрант». В 
ході підготовчого етапу реалізації заходів на базі 
міграційної служби Миколаївщини за участі 
представників державних органів та установ у 
сфері міграції відбулася міжвідомча нарада, до 
проведення якої також долучився начальник 
відділу Регіонального центру, який мав змогу 
нагадати присутнім контактні номери телефонів, 
за якими необхідно повідомляти про випадки 
затримання осіб, та порядок надання безоплатної 
вторинної правової допомоги затриманим. 
 
 
 

  
 

 

30 жовтня 2019 року директорка Регіонального 
центру на запрошення партнерів взяла участь у 
публічній консультації в межах проекту 
"Сприяння демократичним реформам в Україні: 
медіація, як спосіб забезпечення права у 
відновлювальному правосудді", де мала змогу 
ознайомити присутніх з практичним досвідом 
системи безоплатної правової допомоги 
Миколаївщини в частині реалізації пілотного 
проекту "Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину". 
 
 
 

  
 

 

 

14 листопада 2019 року з метою пошуку 
оптимальних механізмів взаємодії державного та 
громадського секторів в частині дотримання прав 
та захисту інтересів колишніх ув'язнених, 
очільниця Регіонального центру на запрошення 
партнерів з ММБФ "Юнітус" в Центральній 
бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаїв 
взяла участь у проведенні круглого столу щодо 
впровадження у Миколаївській області проєкту, 
спрямованого на забезпечення моніторингу 
дотримання прав та захисту інтересів колишніх 
ув'язнених. 
 
 
 
 
 

  



Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

17 січня 2019 року проведено виїзний прийом 
громадян на базі Куцурубської сільської ради ОТГ 
Очаківського району Миколаївської області, під 
час якого надано консультації з питань 
соціального забезпечення, трудового, сімейного, 
спадкового та земельного законодавства, 
стягнення нарахованої, але не виплаченої 
заробітної плати; укладення договору про 
надання будівельних послуг; поділ майна 
подружжя. 

  

 

19 лютого 2019 року на базі Очаківського бюро 
правової допомоги відбувся круглий стіл на тему 
«Виборчі права та порядок їх захисту: права ВПО 
та інших соціально незахищених верст 
населення». На даному заході були присутні 
представники органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Круглий стіл був 
спрямований на налагодження конструктивного 
діалогу щодо інформування про виборчі права та 
способи їх здійснення та захисту тощо. 

  

 

01 березня 2019 року проведено правове 
навчання серед посадовців Ольшанської 
селищної ради Миколаївського району. Розмова 
почалася з роз’яснення головних цілей 
Національного агенства з питань запобігання 
корупції та які завдання покладенні на вказаний 
орган. Наталя зазначила про порядок отримання 
довідки про доходи з фіскальної служби, про 
зміну , відновлення та створення електронного 
ключа який потрібен для заповнення декларації. 

  

 

06 березня 2019 року заступник начальника 
відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 
Прутка Наталія в межах точки доступу до системи 
правої допомоги здійснила виїзний прийом 
громадян до Кир‘яківської сільської ради 
Миколаївського району. На прийом звернулось 5 
осіб з питань: порядок вступу у право власності на 
спадок за заповітом; отримання пільг 
передбачених державою для особи зі статусом 
«діти війни»; монетизація субсидії; признання 
аліментів на утримання батьків. 

  



 

10-11.04.2019 року - начальник відділу 
«Воскресенське бюро правової допомоги» 
прийняв участь у тренінгу організований UNHCR 
Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в 
Україні та Благодійного фонду «Право на захист» 
на тему "Правовий захист біженців: юридичні 
знання та дидактика". 

  

 

21 червня, заступник директора Ольга Василенко 
та начальник відділу правопросвітництва, та 
надання БПД Вікторія Пазурчик взяли участь  у V 
Всеукраїнському форумі «МЕДІАЦІЯ І ПРАВО», у 
м. Одесі. 

  

 

Протягом ІІІ кварталу підписано 4 меморандумів 
про співпрацю. Центр та бюро правової допомоги 
постійно приймають участь у сесіях 
міських/сільських/селищних рад з метою 
інформування про діяльність Центру та бюро, а 
також про систему БППД. Постійно ведеться тісна 
співпраця з громадськими організаціями та 
органами місцевого самоврядування. 

  

 

11 липня Вікторія Царьова прийняла участь у 
неформальній зустрічі "Скарбничка інклюзивного 
досвіду", яка проходила в Центральній міській 
бібліотеці імені М.Кропивницького за 
впровадженням проекту "Право на повноцінне 
життя особливих дітей Миколаївщини та їхніх 
родин". Під час заходу відбулися дискусії, 
обговорення практичного досвіду, перегляд 
уривків з документального фільму «Право на 
повноцінне життя», створеного під час реалізації 
проекту. Дуже щирими та зворушливими були 
виступи учасників документального телепроекту 
«Особливі діти. Право на повноцінне життя». Не 
залишились осторонь і матусі особливих дітей. 

  



 
 

06 вересня 2019 року фахівцем Миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД Іваном 
Мокряком проведено виїзний прийом громадян 
до Ольшанської селищної ради Миколаївського 
району. Під час прийому було надано 
консультації з правових питань, щодо 
приватизації житла, опіки над батьками, надання 
соціальних послуг, приватизації квартири, тощо 

  

 
 

16 вересня 2019 року начальник відділу 
«Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 
Тарасенко здійснила прийом осіб засуджених до 
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі які 
перебувають на обліку в Очаківському 
міськрайонному секторі філії Державної установи 
«Центр пробації» Миколаївської області Пробація 
України - Миколаївська область. 

  

 
 
 

30 вересня 2019 року головний спеціаліст відділу 
«Березанське бюро правової допомоги» 
Миколаївський місцевий центр з надання БВПД 
Олена Новиченко-Дель взяла участь у правовому 
навчанні для державних службовців, що 
проводилося в приміщенні Березанської районної 
державної адміністрації Миколаївської області. 
Олена виступила з питанням: «Оскарження 
рішення щодо скорочення чисельності 
працівників» та розповіла державним 
службовцям про процедуру проведення 
скорочення працівників на підприємстві. 

  



 
 

На базі Очаківської міської бібліотеки відбулась 
робота зустріч під назвою «Право на звернення та 
доступу до публічної інформації та контроль за їх 
дотриманням з боку Омбудсмана. На заході 
розглядались наступні питання: як відрізнити 
запит на публічну інформацію від звернення; 
основні помилки органів під час надання 
відповідей на звернення та запити; 
адміністративна відповідальність за порушення ЗУ 
"Про доступ до публічної інформації" та ЗУ "Про 
звернення громадян" тощо. 

  
 

 
 

У листопаді 2019 року начальником 
Снігурівського бюро  Володимиром Марковським  
та членами комісії Снігурівської РДА по умовно 
достроковому звільненю засуджених проведено 
виїзний прийом до Снігурівської виправної 
колонії № 5 в с. Центральне Снігурівського району 
Миколаївської області. 
Під час роботи комісії було розглянуто п’ять 
звернень засуджених стосовно умовно-
дострокового звільнення, з яких двом 
громадянам відмовлено в УДЗ, а по трьом іншим 
звернення задоволено та необхідні матеріали 
надіслано до Снігурівського районного суду для 
подальшого вирішення питання. Також під час 
робочої зустрічі адміністрації Снігурівської ВК № 5 
в ході бесіди розяснено про права засуджених які 
відбувають покарання. 
 

  

 

 
 

У грудні 2019 року на базі Миколаївського 
місцевого центру  проведено робочу зустріч із 
керівним складом районних відділів пробації       
м. Миколаєва та Миколаївським і Вітовським 
районними відділами філії Державної установи 
"Центр пробації" в Миколаївській області.  
Під час проведення зустрічі погоджено та 
затверджено графіки проведення спільних 
прийомів осіб, засуджених до покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі та засуджених, 
які звільняються з місць позбавлення волі на І 
квартал 2020 року. 
 

  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARCwOAduTHVrMYzVYx8DihH8uHRBaEcb1NxUUczHA-vYElICbZalRNDFDyOR7v362AHc0PtzOwP-U5ES&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCFMLPd9mEQPp5Yl2o66q4090txx-tBHrvMJB0cm9hsKb5MyiAxihOPEwnoRTANQDRTyBag4mevzv1jexQ2Vp6k-jEFIVpCjbxy2iIKwmmYKUBwZzH4QkeetemYJtRSVKsfhcl4R9Eso1ivUpKUJ6llgWi91EXrih1aLFRwORz1Mj0xshNSSBgBSfrf-yoEzk9wuX_BNIaovBp2rsxQw10crypJnqTX-8tr5xMmxZd2cibgt-CNlG-r76bIvmsI4tZBaoqWJ-pMtcH3hMh2NwPSmER3p3sXFXrN3gWbTwLXBNh4Yw6sLSexeIs9ysCcZQ60xNcngg0tQumtf0h7wJEWhg
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARCwOAduTHVrMYzVYx8DihH8uHRBaEcb1NxUUczHA-vYElICbZalRNDFDyOR7v362AHc0PtzOwP-U5ES&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCFMLPd9mEQPp5Yl2o66q4090txx-tBHrvMJB0cm9hsKb5MyiAxihOPEwnoRTANQDRTyBag4mevzv1jexQ2Vp6k-jEFIVpCjbxy2iIKwmmYKUBwZzH4QkeetemYJtRSVKsfhcl4R9Eso1ivUpKUJ6llgWi91EXrih1aLFRwORz1Mj0xshNSSBgBSfrf-yoEzk9wuX_BNIaovBp2rsxQw10crypJnqTX-8tr5xMmxZd2cibgt-CNlG-r76bIvmsI4tZBaoqWJ-pMtcH3hMh2NwPSmER3p3sXFXrN3gWbTwLXBNh4Yw6sLSexeIs9ysCcZQ60xNcngg0tQumtf0h7wJEWhg


 
 

У грудні фахівцями відділу "Новоодеського бюро 
правової допомоги" прийнято участь у  круглому 
столі «Надання учасникам АТО допомоги та 
порядку взаємодії служб Новоодеського району», 
який проведено на базі Новоодеськокої 
центральної районної бібліотеки. 
В процесі проведення робочої зустрічі було 
розставлено всі переваги та недоліки соціальних 
послуг, які на сьогоднішній день передбаченні 
чинним законодавством для учасників АТО тощо. 

  

 
 

20 грудня 2019 року головний спеціаліст відділу 
“Казанківське бюро правової 
допомоги” Миколаївський місцевий центр з 
надання БВПД здійснила прийом громадян в 
Управлінні соціального захисту населення 
Казанківської райдержадміністрації. На прийом 
звернулися громадяни, яких цікавили питання 
сімейного, законодавства та питання соціального 
забезпечення і працевлаштування. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 грудня 2019 року відбулось урочисте відкриття 
Центру надання адміністративних послуг в 
приміщенні Коблівська Об'єднана Територіальна 
Громада Березанського району Миколаївської 
області. Це справді велике досягнення громади, 
яка виграла грант від Програми «U-LEAD з 
Європою» та отримала можливість однією з 600 
громад України відкрити ЦНАП, котрий відповідає 
всім сучасним вимогам та європейським 
стандартам. 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 

У І кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
23 семінари, спрямованих на запобігання 
злочинності, випадкам домашнього насильства та 
дискримінації за ознакої статі, торгівлі людьми 

  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARA_-19ZKL12LccDOEdtje79FSt14XFwoPOxWvAOY-GlY3RgTkZPQDgran-nsHSEA5QcXc9goOJgfkSX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7rPaWOViFokQBM47hAPKR09OClpiUnW5n0lGl2OZtZ668jPEKAVVXQ7lwB_ekK5zVpG5GpuUIssCGo-A05mtzJBDoBpGhv78yfxShljNlXd6Rd_eQ3QsD75QzZgNIIKdEioGDNP0AqKX5khmfMJb6stbSOUNXVUOu4hNhBK1u21HSdYIdM_9q3ZzYsIP8BZXPhiHf-xooazZgiwVtDl1fHM5z2rJWCQdgPp3wewBsA8hgD0sXekC3P9gD3vJ1qz7qweo4C_0slH_fN2dYRsPJnJINz-rX4uLCdF1CLco0fS-ARelMqaKBnBkNfNeZpWDxiM-kKmGK-Ypi0tGAR6fG2g
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARA_-19ZKL12LccDOEdtje79FSt14XFwoPOxWvAOY-GlY3RgTkZPQDgran-nsHSEA5QcXc9goOJgfkSX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7rPaWOViFokQBM47hAPKR09OClpiUnW5n0lGl2OZtZ668jPEKAVVXQ7lwB_ekK5zVpG5GpuUIssCGo-A05mtzJBDoBpGhv78yfxShljNlXd6Rd_eQ3QsD75QzZgNIIKdEioGDNP0AqKX5khmfMJb6stbSOUNXVUOu4hNhBK1u21HSdYIdM_9q3ZzYsIP8BZXPhiHf-xooazZgiwVtDl1fHM5z2rJWCQdgPp3wewBsA8hgD0sXekC3P9gD3vJ1qz7qweo4C_0slH_fN2dYRsPJnJINz-rX4uLCdF1CLco0fS-ARelMqaKBnBkNfNeZpWDxiM-kKmGK-Ypi0tGAR6fG2g
https://www.facebook.com/groups/510610669698268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBE8osybe4fCvO06LR_9bEmbzaoswPAKDapf-SlOMXlhi9LB_RRKL07H5C3V301bSleQuSRrpUvSD45TEPVdJF5U4fKTtp1SC2lZS6eBU-2PoMIWQSvdt3k2evci4D7h7fxfaPBZAui9OA0xpEBfCGrsFFh05HM_UHroAk1u4GmM-JTsp566v65reGKvkyjUWCbVJS35Ynt-k3S2h6vqVnx9CycMQhwae3DpY0NzU_Ipx9GvqMGUXMgZ27B2Fa7Ca961drKS47NcSneteC8ImopmjfXq4oDNFLgn7HE90r7xpCO8fN0PvbX7AfzUq2KuvyKJgPselv-gLuRKz1HscKasQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/510610669698268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBE8osybe4fCvO06LR_9bEmbzaoswPAKDapf-SlOMXlhi9LB_RRKL07H5C3V301bSleQuSRrpUvSD45TEPVdJF5U4fKTtp1SC2lZS6eBU-2PoMIWQSvdt3k2evci4D7h7fxfaPBZAui9OA0xpEBfCGrsFFh05HM_UHroAk1u4GmM-JTsp566v65reGKvkyjUWCbVJS35Ynt-k3S2h6vqVnx9CycMQhwae3DpY0NzU_Ipx9GvqMGUXMgZ27B2Fa7Ca961drKS47NcSneteC8ImopmjfXq4oDNFLgn7HE90r7xpCO8fN0PvbX7AfzUq2KuvyKJgPselv-gLuRKz1HscKasQ&__tn__=K-R


 

Протягом І кварталу 2019 року працівники 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги прийняли участь 
у 9 засіданнях та зборах представників ОМС та ГО, 
де розглянуто основні задачі системи надання 
безоплатної правової допомоги, повідомлено про 
Програму правової освіти громад, підписано один 
новий меморандум про співпрацю. 

  

 
 

Протягом ІІ кварталу 2019 року працівники 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги прийняли участь 
у 16 засіданнях та зборах представників ОМС та 
ГО, де розглянуто основні задачі системи надання 
безоплатної правової допомоги, повідомлено про 
Програму правової освіти громад, підписано три 
нових меморандум про співпрацю. 

  

 
 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року працівники 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги прийняли участь 
у 12 засіданнях та зборах представників ОМС та 
ГО, де розглянуто основні задачі системи надання 
безоплатної правової допомоги, повідомлено про 
Програму правової освіти громад, підписано три 
нових меморандум про співпрацю. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ІV кварталі 2019 року для спеціалістів 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги проведено 
чотири внутрішніх семінари та вебінари на теми: 
«Якість надання послуг БПД» та «Професійне 
вигорання. Шляхи його подолання», «Захист прав 
постраждалих від торгівлі людьми», «Проблемні 
питання в організації  надання якісної правової 
допомоги громадянам України та іноземцям». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ІV кварталі 2019 року проведено три робочих 
зустрічі з адвокатами, які співпрацюють з 
Вознесенським МЦ з НБВПД з метою покращення 
надання БВПД та обговорення найкращих практик 



[1.3.] Децентралізація системи БПД 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 
 

  

 
 

10 травня 2019 року в День пам'яті та примирення 
заступник директора Регіонального центру в ефірі 
«Українського радіо: Миколаїв» разом із фахівцем 
Миколаївського місцевого центр з надання БВПД 
Анастасією Заболотковою говорили про 
важливість юридичної підтримки учасників АТО та 
ООС, значення системи безоплатної правової 
допомоги у питанні захисту прав та законних 
інтересів учасників бойових дій та членів їх сімей. 

  

 

25 червня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру взяв участь в публічній 
консультації "Проблематика реалізації прав 
бездомних осіб на Миколаївщині", організованої 
за ініціативи Громадська приймальня 
Уповноваженого у Миколаївській області, в ході 
якої учасники заходу обговорили проблемні 
питання міжвідомчої взаємодії, аспекти 
подальшої співпраці, визначили заходи, 
спрямовані на усунення порушень прав 
бездомних осіб у м. Миколаєві, зокрема, в 
контексті роботи системи безоплатної правової 
допомоги. 

  

 
 

19 серпня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець взяв 
участь у засіданні круглого столу на тему «Права 
та можливості осіб з інвалідністю відповідно до 
чинного законодавства», проведення якого було 
ініційовано Управлінням містобудування та 
архітектури Миколаївської облдержадміністрації 
та громадською організацією «Миколаївська 
обласна організація Всеукраїнської організації 
«Союз осіб з інвалідністю України». В ході заходу 
спільно з партнерами обговорили питання захисту 
прав і законних інтересів осіб з інвалідністю за 
допомогою системи безоплатної правової 
допомоги, зокрема - можливості адресної 
правової допомоги. 



  

 

 
 

15 листопада 2019 року директорка центру  була 
присутня на презентації проєкту «Впровадження 
відновного правосуддя в Україні», який 
передбачає розробку механізму впровадження 
відновного правосуддя в систему кримінального 
судочинства в Україні шляхом створення пілотних 
майданчиків відновного правосуддя, а також 
підвищення обізнаності та запровадження 
програм медіації в кримінальних справах. 
Передбачається, що учасники пілотного проєкту 
спільно з експертами кримінальної юстиції 
розроблять рекомендації щодо застосування 
механізму медіації у кримінальних справах. 
Нагадаємо, що наразі в Миколаївській області 
реалізується пілотний проєкт «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину». 
 
 

  
 

 
 

18 листопада 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець разом з 
командою параюристів системи безоплатної 
правової допомоги Миколаївщини зустрілися з 
головою Миколаївська обласна державна 
адміністрація Олександром Стадніком. Під час 
зустрічі обговорили проєкт "Миколаївська школа 
параюристів" та вектори розвитку інституту 
параюристів Миколаївщини. 
 

  

 
 
 
 

26 листопада 2019 року в Миколаєві фахівці 
системи БПД спільно з параюристами активно 
долучилися до Всесвітньої акції «16 днів 
активізму проти гендерно зумовленого 
насильства».  
В рамках заходу спільно з партнерами 
інформували перехожих щодо можливостей 
доступу до безоплатної правової допомоги, 
роботи мобільних груп соціально-психологічної 
допомоги, бригади «Поліна» (поліція проти 
насильства) у разі фізичного, психологічного, 
сексуального чи економічного насильства. 

  



 

 
 

10 грудня 2019 року заступник 
директора Регіонального центру  у 
Всеукраїнський день безоплатної правової 
допомоги в програмі "Тема дня" на UA: Миколаїв 
з ведучою Аннетою Рашевською та 
головою Громадської організації "Молодіжний 
центр наукової діяльності"  говорили про 
реалізацію проекту "Миколаївська школа 
параюристів" та про подальший розвиток 
правової освіти Миколаївщини. 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

Протягом 1 кварталу 2019 року  начальники 
відділів Центру, директор центра О.Матвієнко та  
заступник директора – О.Василенко,  здійснили 4 
виїзних моніторингових перевірки діяльності 
бюро правової допомоги, у головному офісі 
Центру проведено 2 загальні наради- навчання за 
участю працівників Центру з метою підвищення 
кваліфікації, контролю за діяльністю, а також  для 
покращення роботи та усунення недоліків. 

  

 

Протягом ІІ кварталу здійснено 6 виїзних 
моніторингових перевірки діяльності бюро 
правової допомоги, у головному офісі Центру 
проведено 2 загальні наради- навчання за участю 
працівників Центру з метою підвищення 
кваліфікації, контролю за діяльністю, а також  для 
покращення роботи та усунення недоліків, у тому 
числі з метою проведення роботи щодо 
оптимізації системи БПД у Миколаївській області. 

  

 

У ІІІ кварталі 2019 р. було проведено 4 правових 
навчання з різноманітних питань з метою 
підвищення кваліфікації, контролю за діяльністю, 
а також для покращення роботи та усунення 
недоліків. Із працівниками бюро правової 
допомоги проходять навчання щодо надання 
правових інформацій та консультацій, 
здійснюються обговорення найбільш проблемних 
питань при консультуванні та представництві 
інтересів клієнтів, складення документів 
процесуального характеру за зверненням 
суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 
допомогу після прийняття рішення про надання 
такої допомоги. Протягом ІІІ кварталу здійснено 4 
виїзних моніторингових перевірки діяльності 
бюро правової допомоги. 

https://www.facebook.com/YCSA.Mykolaiv/?__xts__%5B0%5D=68.ARAqBlItcf7GhRaajijskDm5TnDyU8FgitKPYRVXjnrcZJNwYsb-Xdkt2ujd236M5_pmQIVy6qqY_LsdJhZICz1J0Kikv4jizJcdLD5B4uD8Ew0E6n2zoqhNx7kEtIcn3cHfAfoDUjL5PU7vgd-ow8SW8MpsTa_RsNdds-QMqmgVYraP94tMaS2J6KObRCrV869KndNsCZGUvm7AINbv0set1rlulsLVZnn92be46EQttGCVd51Ptl90VaPyYmB4VyRzoq2UwvtHz3K1yGkP-c44FDGkJU5xjAQneLFbaX5Z3lxj3b_8yVpM6kcvWKsNnsUICL8URvEliOooCK-Bx5Kf4jYW&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA8ErhyXKUTW0YbbikPTIz7EMClDWbbo-gbkZSKUU0dxZwl8PoqSb7ZFddxmb5ErV1jv78-SF9DBGB-
https://www.facebook.com/YCSA.Mykolaiv/?__xts__%5B0%5D=68.ARAqBlItcf7GhRaajijskDm5TnDyU8FgitKPYRVXjnrcZJNwYsb-Xdkt2ujd236M5_pmQIVy6qqY_LsdJhZICz1J0Kikv4jizJcdLD5B4uD8Ew0E6n2zoqhNx7kEtIcn3cHfAfoDUjL5PU7vgd-ow8SW8MpsTa_RsNdds-QMqmgVYraP94tMaS2J6KObRCrV869KndNsCZGUvm7AINbv0set1rlulsLVZnn92be46EQttGCVd51Ptl90VaPyYmB4VyRzoq2UwvtHz3K1yGkP-c44FDGkJU5xjAQneLFbaX5Z3lxj3b_8yVpM6kcvWKsNnsUICL8URvEliOooCK-Bx5Kf4jYW&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA8ErhyXKUTW0YbbikPTIz7EMClDWbbo-gbkZSKUU0dxZwl8PoqSb7ZFddxmb5ErV1jv78-SF9DBGB-


  

 

 
 

19 листопада 2019 р. у Центрі відбулася семінар-
нарада за участю керівників та працівників центру 
та начальників Бюро правової допомоги, що 
працюють в районах області. 
Головними питаннями, які було розглянуто під 
час заходу стали: досягнення у 2019 р. у питаннях 
доступності та якості надання БПД, 
правопросвітництва та комунікацій, підвищення 
ефективності діяльності центру та бюро правової 
допомоги, розкриття першочергових 
завдань діяльності системи у 2020 році; 
порівняння роботи бюро правової допомоги з 
метою удосконалення; обговорення питань 
організації подальшої співпраці суб’єктів надання 
правових послуг з метою посилення правової 
спроможності громад. 

  

 

 
 

Працівники Центру постійно здійснюють 
моніторинг змін до чинного законодавства, після 
чого відповідні зміни обговорюються на 
оперативних нарадах. У IV кварталі 2019 р. було 
проведено 4 правових навчання з різноманітних 
питань з метою підвищення кваліфікації, 
контролю за діяльністю, а також  для покращення 
роботи та усунення недоліків.  

  

 
Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 
 

В І кварталі 2019 року спеціалісти Вознесенського 
МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро 
правової допомоги провели 27 заходів з 
інформування громадян стосовно системи 
безоплатної правової допомоги та змін у 
законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями та візитівок з контактами центру 
та бюро в місцях найбільшого скупчення людей. 

  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=K-R&eid=ARDakGIJTxwlnYueAFt3XeQRK90-wPHlgP2rdW73aHLjMKGyMLpcxzpJtJldyvCiHn6ysQhovZDYLQuF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZL9WIVfGoHNUqsSpzB3Q8JaWEboQLEoWSWpyqv1VvOdn_K7B7xzKPrARckBNq86aAC2jrPFHY3LIH5zUYGBVK6VN4MPJ1h7axwqLUdO83hZkzze_4DaIcl45fLSpFJaqAT4ggWvUet6J-7QARuKj4aQimeRY2KK6a_dHJbwgsg-5DmAdCg7LioPPX6FjRrF1ROQJmXUM90A0EllF8rXle5NZmH3RT3MW6o8e7EGdXHE46Zr5Sp0bJwjZh_ufzIieblzXtfQXkdC9sjYYEOkA5kc4sZD28mwySKYmZxewVqz727JNJOnH0TYvb7RwPMod5Hoz29brRs0hec8DoFygA-w
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZL9WIVfGoHNUqsSpzB3Q8JaWEboQLEoWSWpyqv1VvOdn_K7B7xzKPrARckBNq86aAC2jrPFHY3LIH5zUYGBVK6VN4MPJ1h7axwqLUdO83hZkzze_4DaIcl45fLSpFJaqAT4ggWvUet6J-7QARuKj4aQimeRY2KK6a_dHJbwgsg-5DmAdCg7LioPPX6FjRrF1ROQJmXUM90A0EllF8rXle5NZmH3RT3MW6o8e7EGdXHE46Zr5Sp0bJwjZh_ufzIieblzXtfQXkdC9sjYYEOkA5kc4sZD28mwySKYmZxewVqz727JNJOnH0TYvb7RwPMod5Hoz29brRs0hec8DoFygA-w&__tn__=%2ANK-R


 

В ІІ кварталі 2019 року спеціалісти Вознесенського 
МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро 
правової допомоги провели низку заходів з 
інформування громадян стосовно системи 
безоплатної правової допомоги та змін у 
законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями, надання правових консультацій 
та проведення лекцій на різні теми в установах 
виконання покарань, філіях центру пробації,  
установах для осіб, які належать до основних 
соціальних та демографічних груп населення. 

  

 
 

Для працівників Вознесенського місцевого центру 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та студентів Вознесенського коледжу 
МНАУ директор центру провів семінар "Соціальні 
гарантії та пільги учасників бойових дій та членів 
їх сімей". 

  
 

 

В ІІІ кварталі 2019 року спеціалісти 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги провели низку 
заходів з інформування громадян стосовно 
системи безоплатної правової допомоги та змін у 
законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями, надання правових консультацій 
та проведення лекцій на різні теми в установах 
виконання покарань, філіях центру пробації, 
установах для осіб, які належать до основних 
соціальних та демографічних груп населення. 

 
  

 
 
 

Підтримуючи практику надання адресної 
безоплатної правової допомоги 
малозабезпеченому населенню з обмеженими 
фізичними можливостями протягом ІV кварталу 
2019 року працівниками Вознесенського МЦ з 
НБВПД та відділів «Бюро правової допомоги» 
організовано та проведено 5 виїзних прийоми 
громадян похилого віку з обмеженими 
можливостями з метою надання безоплатної 
первинної правової допомоги.   

  



[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

  

 
 

Протягом І кварталу 2019 року надано до 
перевірки 1102 актів, оплачено 1033 актів на 
загальну суму 10 612 891,49 тис. грн. 

  

 
 

Протягом ІІ кварталу 2019 року надано до 
перевірки 1102 актів, оплачено 1033 актів на 
загальну суму 10 612 891,49 тис. грн. 

  

 
 

Протягом ІII кварталу 2019 року надано до 
перевірки 1141 актів, оплачено 1645 актів на 
загальну суму 3 605 266,32 тис. грн. 

  



 

Протягом ІV кварталу 2019 року надано до 
перевірки 1697 актів, оплачено 1697 актів на 
загальну суму 4 227916,66 тис. грн. 
 

  

 

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

Щомісяця проводиться аналітика розподілу справ 
між адвокатами, аналітика прийнятих актів та 
виплачених коштів адвокатам. 

  

 

З метою належного функціонування та 
наповнення системи КІАС було внесено 
пропозиції щодо включення до системи КІАС 
відомостей про працівників центру та бюро 
правової допомоги, які здійснюють 
представництво інтересів осіб в судах. 

  

 

Протягом 4 кварталу 2019 року відділом 
організації надання БВПД та роботи з адвокатами 
здійснювався моніторинг виконання адвокатами, 
що залучені до 
надання БВПД зобов'язань, визначених у 
контракті про надання такої допомоги 
шляхом “зворотнього зв'язку” через опитування 
клієнтів щодо якості наданої 
правової допомоги, узагальнення успішного 
захисту та кращих практик 
адвокатської діяльності, який направлявся до РЦ. 
 

  

 



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 

Щомісяця проводиться аналітика розподілу справ 
між адвокатами, аналітика прийнятих актів та 
виплачених коштів адвокатам. 

  

 

З метою належного функціонування та 
наповнення системи КІАС було внесено 
пропозиції щодо включення до системи КІАС 
відомостей про працівників центру та бюро 
правової допомоги, які здійснюють 
представництво інтересів осіб в судах. 

  

 

 

Протягом ІV кварталу 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД здійснено 15 виїздів 
у віддалені населені пункти. Де 23 особи 
отримали кваліфіковану правову допомогу з 
хвилюючих питань. 

  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 грудня 2019 року Регіональним центром з надання 
БВПД у Миколаївській області видано 3310 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 305 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 63 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 484 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 1913 – для здійснення захисту за призначенням;  

 379 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях;  

 59 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру;  



 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 38 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК; 

 69 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень поквартально за звітний 

період у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.  
 

 
 
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період.  
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Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 305 

адміністративний арешт - 63 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -484 
захист за призначенням - 1913 

окремі процесуальні дії - 379 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 69 

у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 38 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 59 



Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 
категорій осіб 

 

] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 18059 звернень клієнтів, 16175 особам було надано правову консультацію, 1557 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про 

надання БВПД по 2435 зверненням та надано 1155 доручень адвокатам та 1280 доручень  штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По24 
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1 
Особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання 
65 100 66 74 305 

2 
Особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 
9 14 18 22 63 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 

вчиненні злочину та /або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою 

138 127 126 93 484 

4 Для здійснення захисту за призначенням 470 517 474 452 1913 

5 
Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

86 94 130 69 379 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру 

18 13 11 17 59 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
0 0 0 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК 

1 11 16 10 38 

9 
Особам, засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

15 16 23 15 69 

Разом за всіма категоріями осіб 802 892 864 752 3310 



Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у 
порівнянні з аналогічними кварталами минулого року. 

 
 
Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень 
клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 

 
 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 
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Розподіл розглянутих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ з/п Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський  ММЦ 2104 3079 3148 3200 11531 

2 Вознесенський МЦ 1808 1692 1461 1567 6528 

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

3912 4771 4609 4767 18059 



Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за  
2019 рік 
 
 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 
Миколаївський МЦ  
 
 
ММЦ 

11531 10351 62 1798 919/879 

2 Вознесенський МЦ 6528 5824 42 637 236/401 

 
3. Разом 18059 16175 104 2435 1155/ 1280 

  
Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 
категоріями питань звернення 
 
 

№ з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 283 433 356 343 1415 

2 житлового права 394 393 434 511 1732 

3 сімейного права 731 856 913 835 3335 

4 спадкового права 304 376 422 460 1562 

5 земельного права 210 322 366 406 1304 

6 договірного права 282 304 145 97 828 

7 трудового права 205 244 154 222 825 

8 адміністративного права 119 223 245 247 834 

9 іншого цивільного права 757 876 792 863 3288 

10 виконання судових рішень 93 93 110 114 410 

11 Інші питання 489 606 642 651 2388 

12 Неправове питання 24 17 14 8 63 

13 Медичне забезпечення 0 28 16 10 54 

Разом 3891 4771 4609 4767 18038 

 
 
 
 
 
 



Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 
 

 
 
Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 
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Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом 2019 року найбільше позитивних рішень 
було прийнято по: 

 малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) – 1492 

 по інвалідам – 243 

 ветеранам війни – 201 

 внутрішньопереміщені особи – 46 

 діти, які не належать до окремих категорій – 21 
 

Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом 2019 року  

було: 

 здійснено 188 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 353 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 
1753 осіб; 

 надано методичну допомогу 308 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги;  

 розміщено у ЗМІ  1007 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 1698  правопросвітницьких заходів;  

 надано 1193 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих центрів 
дивись у таблицях 5-9. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі 
МЦ 

 

 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів 
доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 26/160 24/77 49/557 37/624 136/1418 

2 Вознесенський МЦ 24/29 3/85 10/135 15/86 52/335 

3 Разом по регіону 50/189 27/162 59/692 52/710 188/1753 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та установ - 
провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Миколаївський ММЦ 38 31 70 102 241 

2 Вознесенський МЦ 35 10 12 10 67 

3 Разом по регіону 
73 41 82 112 308 



Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів 
з питань надання БВПД (за даними медіа - звіту) 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право просвітницьких заходів в 
розрізі МЦ 

 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту 

 

 
  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський ММЦ 134 189 247 247 817 

2 Вознесенський МЦ 67 51 42 30 190 

3. Разом по регіону 201 240 289 277 1007 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 134 174 209 244 761 

2 Вознесенський МЦ 231 230 239 237 937 

3 Разом по регіону 365 404 448 481 1698 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом за  

рік 

1 Миколаївський МЦ 86 165 175 223 649 

2 Вознесенський МЦ 149 141 110 112 512 

3 Регіональний центр 8 8 8 8 32 

4 Разом по регіону 243 314 293 343 1193 



 

Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

З 01.01.2019 по 31.12.2019 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  на  
13 787,3 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 
функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від 
передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 14 520,7 тис. грн. за бюджетною 
програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 
БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 

 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичного фінансування видатків на 
оплату послуг адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим підсумком до 
фінансування за аналогічний період минулого року в порівнянні з кошторисом на поточний 
рік.  

 

 
 

З 01.01.2019 по 31.12.2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  14 513 754 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.01.2020 року  становив  14 513 754 грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня.  
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Фінансування видатків на оплату послуг адвокатів 
 



 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 

аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік.  

  

 
 

 

 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по 
регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік.  
 
 
 

 
 

  Так, з 1 січня по 31 грудня  2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД у Миколаївській області становлять 14 513 754  грн., з них по дорученням по кримінальним 
провадженням – 12 166 358  грн., що становить приблизно 83,83% від загальних касових видатків 
по даній бюджетній програмі, а по дорученням по цивільно-адміністративним справам – 2 347 
396 грн. – приблизно 16,17  % відповідно. 

   За відповідний період  2018 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 8 734 057 грн., що  
становить приблизно 79,62 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
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дорученням по цивільно-адміністративним справам – 2 236 202 грн. – приблизно 20,38 % 
відповідно. 

Таблиця 9. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

 

 

(Звіт зроблено за відповідними матеріалами, наданими працівниками місцевих центрів) 

 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  

рік 

1 Захист за призначенням 811,83 

 

 

2 462,80 2 671,25 3 171,31 9 117,19 

 

 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 12,31 

 

54,37 86,04 97,19 249,91 

 

 
3 

Адміністративне 

затримання/адміністративний арешт 
25,00 71,80 120,1 97,71 314,61 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 

вартою 
187,36 

 

672,80 649,53 800,03 2 309,72 

 

5 

Засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців 

18,11 

 

15,22 46,18 

 

 

32,55 112,06 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 

виконання вироків 
6,67 8,67 18,4 

 

29,13 62,87 

7 

Цивільні/адміністративні справи 

(особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-12 

статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

267,43 561,37 866,98 

 

651,61 2 347,39 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  1 328,71 3 847,03 4 458,48 4 879,53 14 513,75 


