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Розділ І.  

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами. 

1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД  

3.Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 
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4.Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

1.Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

Визначено конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 

насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями у межах територіальної юрисдикції Миколаївського МЦ з надання 

БВПД. 

Миколаївським МЦ з надання БВПД підготовлена карта правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення на 

підставі ретельного вивчення питань, з якими найчастіше звертаються мешканці 

у межах територіальної юрисдикції центру. 

Миколаївський МЦ постійно здійснював моніторинг стану доступності 

правової допомоги в районах, які обслуговує МЦ, брав до уваги особливості 

інфраструктури та актуальні потреби окремих територіальних громад. 

Фахівці місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою підготовки консультацій, роз’яснень та розробки алгоритму 

вирішення визначених правових потреб мешканців територіальних громад 

проводять роботу, яка спрямована на посилення правової спроможності 

територіальних громад шляхом проведення інформаційних заходів серед 

населення, надання методичних рекомендацій органам місцевого самоврядування 

для вирішення зазначених проблем у правовий спосіб. 

Найбільш актуальними питаннями, з якими звертаються до місцевого 

центру є: 

 Безкоштовне отримання земельних ділянок. 

 Порядок розірвання шлюбу, порядок стягнення заборгованості по 

аліментах та збільшення розміру аліментів. 

  Зняття з реєстрації у судовому порядку. 

 Порядок вступу у спадщину у разі пропущення строків звернення до 

нотаріуса. 

 Встановлення факту, що має юридичне значення. 

  Оформлення права власності на будинок. 

 Оформлення права власності на земельну ділянку. 

  Перерахунок пенсійних виплат. 

 Погашення кредитної заборгованості. 

 Приватизація земельних ділянок. 

  Порядок призначення субсидії або підстави у відмові надання 

субсидії. 
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Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є 

інформування громадян про БПД, яке проводилося працівниками МЦ шляхом 

проведення правопросвітницких заходів у режимі onlanе для спільнот, зокрема 

щодо можливості вирішення правових питань, змісту основних реформ, що 

проводяться УрядомУкраїни. 

Під час проведення  правопросвітницьких заходів розповсюджувалися 

друковані матеріали, роз’яснювалася процедура отримання як первинної, так і 

вторинної правової допомоги. 

Також інформування проводилося шляхом публікації статей у друкованих 

та онлайн ресурсах, в соціальних мережах, публікації відео матеріалів, проведенні 

відео-конференцій та прямих ефірів, онлайн-навчань та ін. заходів.  

Так, протягом І кварталу 2021 року працівниками Миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги Центру було проведено понад 220 правопросвітницьких 

заходів, переважно у форматі онлайн - лекції, відео-консультацій, вебінарів, 

прямих ефірів у форматі онлайн. Загальна аудиторія всіх правопросвітницьких 

заходів, просмотрів, учасників вебінарів понад 26 740 чол. з різними цильовими 

групами населення, спрямованими насамперед, на запобігання безробіття, 

домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту 

ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти та 

охорони здоров’я. 

 Деякі з них: 

Протягом звітного періоду фахівці головного офісу Миколаївського МЦ 

підготували і провели прямі ефіри-вебінари на теми: 

26.01.2021 - Право громадян України на правову 

допомогу від держави, 

04.02.2021 - Розміри державних соціальних допомог 

у 2021 році, 

10.02.2021 - Протидія кібербулінгу, 

16.02.2021 – Захист прав споживачів фінансових 

послуг. 

17.02.2021 – Захист прав споживачів фінансових 

послуг. 

22.02.2021 - Права ВПО. 

02.03.2021 – Права дитини.  

12.03.2021 – Протидія та запобігання дискримінації 

за гендерною ознакою. 

23.03.2021 - Протидія та запобігання дискримінації за расовою ознакою. 

0.03.2021 - Земельна реформа в Україні. 
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04.02.2021 р. начальник відділу організації надання БВПД та роботи з її 

надавачами В.Царьова прийняла участь у роботі спостережної комісії при 

Миколаївській районній державній адміністрації. 

04.02.2021 р. директор центру О. Матвієнко, та 10.02.2021 р. заступник 

директора О. Василенко провели онлайн-наради із всіма працівниками центру та 

бюро правової допомоги, на яких було підведено підсумки роботи Центру за 2020 

р., зосереджено увагу на підвищенні якості надання БПД, зокрема в умовах 

адміністративно-територіального перерозподілу Миколаївської області,  

питаннях доступу до БПД, дотримання стандартів якості надання БВПД , 

виконання плану діяльності Центру, та ін. питаннях діяльності.  

05.02.2021 р. відбулася робоча зустріч директора центру О.Матвієнко із 

директором Миколаївського міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО 

КУ ММР В.М.Мойсеєвим, на якій було обговорено основні напрямки співпраці, 

план взаємодії, організації дистанційного пункту  доступу до БПД та підписано 

Меморандум щодо співпраці.  

«Баштанське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по 

темам: 

1. Адміністративне затримання як захід 

забезпечення провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

2. Відповідальність за відсутність аптечки і 

вогнегасника в автомобілі. 

3. Особливості виплати заробітної плати особі 

яка знаходиться на самоізоляції. 

4. Мараторій на нарахуваня пені та штрафів за кредитними забовязаннями 

ВПО 

5. Поняття ти види безоплатної первинної правової допомоги в Україні 

6. Медичне забезпечення особи, яка має статус учасника бойових дій 

7. Допомога у звязку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок 

8. Види булінгу та кібербулнгу 

9. Порядок укладання кредитного договору та внесення змін до нього 

10. Призначення та виплати пенсії особі, яка подала заяву про зняття її з обліку 

як внутрішньо переміщеної особи зв’язку з реєстрацією постійного місця 

проживання 

11. Усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя 

12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у доступі до 

професійної освіти та професійній підготовці. 

13. Усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя. 
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14. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у доступі до 

професійної освіти та професійній підготовці. 

15. Оформлення права власності на кооперативну квартиру. 

16. Протидія та запобігання дискримінації за кольором шкіри. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

13.01.2021 року головним спеціалістом 

відділу Могилко С.  проведено он-лайн лекцію 

для  осіб, які перебувають на обліку в 

Баштаському районному центрі зайнятості – 

власників земельних ділянок на тему «Порядок 

спадкування земельної ділянки (паю)». 

14.01.2021 року начальником Відділу 

Зубковим О. на базі Доброкриничанського 

старостинського округу Інгульської ОТГ 

Баштанського району проведено лекцію для мешканців села - власників 

земельних паїв на тему «Порядок розірвання договору оренди земельої ділянки 

(паю) та внесення до нього змін». 

10.02.2021 року головним спеціалістом відділу Могилко С. проведено  

лекцію для осіб які перебувають на обліку в Баштанській районній філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості – власників земельних ділянок на 

тему «Порядок укладання договору оренди 

земельної ділянки». 

08.02.2021 року начальником відділу 

Зубковим О. на базі Баштанського районного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області проведено 

лекцію для осіб які перебувають на обліку на тему 

«Відповідальність за вчиненя домашнього 

насильства». 

19.02.2021 року головним спеціалістом відділу Могилко С. проведено 

робочу зустріч з спеціалістами служби у справах дітей Баштанської РДА з питання 

щодо порядку позбавлення батьківських прав матері та батька дитини, 

інформування населення, щодо можливості отримання безоплатної правової 

допомоги. 

10.03.2021 року Зубковим О. на базі Виноградівського 

психоневрологічного інтернату Баштанського району проведено лекцію на тему 

«Соціальний захист осіб з інвалідністю». 

12.03.2021 року головним спеціалістом відділу Могилко С. проведено  

лекцію для осіб які перебувають на обліку в Баштанській районній філії 
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Миколаївського обласного центру зайнятості – власників земельних ділянок на 

тему «Орендна плата за користування земельною ділянкою» 

«Березанське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Тимчасове посвідчення громадянина України. 

2. Право перейти на особливий режим роботи в 

умовах карантину. 

3. Оплата праці працівників закладів освіти і 

науки в умовах карантину. 

4. Порядок монетизації пільг. 

5. Допомога при народженні дитини в 2021 році. 

6. Поняття та види безоплатної вторинної 

правової допомоги в Україні. 

7. Відповідальність за булінг (цькування). 

8. Захист прав споживачів у випадку укладення 

споживчого кредиту. 

9. відеоконсультація на тему: «Порядок 

оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО. 

10. Продовження навчання осіб, які навчалися у 

закладах, що розташовані на непідконтрольних територіях. 

11. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у праці та 

одержанні винагороди за неї. 

12.  Договір довічного утримання. 

13. Права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та 

мовних меншин. 

14. Обмеження прав на землю. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 
правопросвітницькі заходи: 

20 січня 2021 року проведено правопросвітницьку кампанію на вулицях 

смт. Березанка Миколаївської області для мешканців  громади, де розповідала про 

Програму «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та про 

порядок  отримання безоплатної правової допомоги у відділі «Березанське бюро 

правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.   

З метою інформування населення про 

безоплатну правову допомогу, 11 лютого 2021 року 

практикант бюро Владислав Дорошенко провів 

вуличне інформування серед жителів селища 

Березанки.  

22 лютого 2021 року  начальник відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» 
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Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бенедюк Людмила разом з провідним фахівцем з питань зайнятості 

відділу надання соціальних послуг Березанської районної філії Миколаївського 

обласного центру зайнятості Тетяною Пилипонько провели профорієнтаційний 

урок для учнів 8-Б  класу Березанського ЗЗСО I-III ступенів. Такі заходи 

надають можливість школярам побачити внутрішній зміст професії, отримати 

інформацію із першоджерел, поспілкуватись з професіоналами своєї справи.  

Саме про «Ризики нелегальної трудової міграції» 24 лютого 2021 року 

говорили на семінарі для безробітних у Березанській районній філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості за участі начальника відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмили Бенедюк . 

01 березня 2021 року головний спеціаліст 

відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Миколаївського МЦ з НБВПД Новиченко-Дель 

Олена разом з провідним фахівцем з питань 

зайнятості відділу надання соціальних послуг 

Березанської районної філії Миколаївського 

обласного центру зайнятості Тетяною 

Пилипонько провели профорієнтаційний урок 

для учнів 9-А та 9 –Б класів Березанського ЗЗСО I-III ступенів. 

Першу лекцію на тему «Бюро правової допомоги – Ваш юридичний 

провідник» для слухачів Університету третього віку  

13 березня 2021 року провела начальник відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» 

Миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Людмила 

Бенедюк. 

Організаційний керівник Університету - 

соціальний працівник по роботі з людьми з 

інвалідністю Березанської ОТГ Свинаренко Ганна 

Федорівна зазначила, що такі заняття культурно-просвітницького  факультету 

дуже важливі та по можливості  будуть проводитись протягом 2021 навчального 

року в Березанській публічній бібліотеці. 

«Березнегуватське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту. 

2. Примусове стаціонарне лікування або самоізоляція під час карантину. 

3. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги. 
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4. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 

5. Допомога на дітей одиноким матерям у 2021 

році. 

6. Блокування шкідливого контенту в мережі 

Інтернет, зокрема дитячої порнографії. 

7. Реструктуризація боргу за кредитним 

договором. 

8. Особливості оформлення спадщини на 

тимчасово окупованій території. 

9. Реєстрація місця проживання новонародженої 

дитини. 

10. Протидія та запобігання насильству за 

ознакою статі. 

11. Виплата та визначення розміру грошової 

компенсації поліцейським за найм житла. 

12. Злочини на ґрунті расової нетерпимості. 

13. Порядок отримання викопіювань з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану). 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

14.01.2021 року, 04.02.2021 року, 18.02.2021 року, 04.03.2021 року 

фахівцями бюро у Березнегуватському районному секторі філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській області прочитана  лекції на теми: 

«Захист прав ВПО», «Протидія домашньому насильству» та роздані інформаційні 

буклети на різну правову тематику. 

11.02.2021 року - у Березнегуватському 

секторі обслуговування громадян управління 

обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Миколаївській області 

проведено інформаційну роботу для осіб літнього 

віку  на тему «Право громадянина на безоплатну 

правову допомогу».  

15.02.2021 року, 17.02.2021 року, 02.03.2021 

року, 04.03.2021 року - проведено семінари у 

Березнегуватській філії Миколаївського ОЦЗ, для 

малозабезпечених на тему «Захист прав ВПО», 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», 

порядок отримання БПД», «Порядок надання безоплатної правової допомоги. 

Пілотний проект «Волонтер БПД» та розповсюджено інформаційні буклети на 

різну правову тематику  
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22.02.2021 року начальником Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько В.М. з в.о. начальника Центру надання адміністративних послуг 

Березнегуватської селищної ради Бабенко Я.О. проведена робоча зустріч на тему: 

«Порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги» та 

надані  інформаційні буклети на різну правову тематику . 

03.03.2021 року начальником Березнегуватського бюро правової допомоги  

Басько В.М. з завідувачем Березнегуватської ДНК Нікурадзе Т.В. проведена 

робоча зустріч на тему: «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та надані  інформаційні буклети на різну правову тематику. 

10.03.2021 року начальником Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько В.М. в Березнегуватській ДНК прочитав лекцію на тему «Безоплатна 

передача земельної ділянки» та роздані  інформаційні буклети. 

11.03.2021 року начальником Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько В.М. у Березнегуватській філії Миколаївського ОЦЗ прийняв участь у 

круглому столі  на тему «Легалізація зайнятості населення – основне питання 

сьогодення» та роздані  інформаційні буклети на різну правову тематику. 

«Казанківське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Захист права осіб ромської національності. 

2. Особливості отримання та оплати 

"лікарняних" на період карантину. 

3. Підстави та порядок припинення надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

4. Оформлення біометричних документів для 

громадян. які раніше документувались на 

територіях, що є тимчасово окупованими. 

5. Щомісячна грошова допомога особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу у 2021 році. 

6. Кібергбулінг в освітньому середовищі. 

7. Збільшення банком розміру процентної 

ставки за користування кредитом в односторонньому порядку. 

8. Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених. 

9. Пільги для дітей учасників АТО. 

10. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 

11. Визнання права власності на квартиру у зв'язку із втратою 

правовстановлюючого документу. 
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12. Протидія та запобігання дискримінації за національним  походженням. 

13. Зонування земель у межах населених пунктів. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

Так, 03.02.2021 року головним спеціалістом відділу “Казанківське бюро 

правової допомоги” було проведенно робочу зустріч з працівниками 

Казанківської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області. В ході зустрічі з 

працівниками, було обговорено зміни в законодавстві, що діють з січня 2021 року 

це Звітність та Оподаткування. 

11.03.2021 року головний спеціаліст відділу “Казанківське бюро правової 

допомоги” Євгенія Грабчинська спільно з громадським радником Мариною 

Кудіновою провели тренінг на тему: “Мої трудові права” в Казанківському 

професійному аграрному ліцеї. Під час тренінгу молодь дізналась як захищати 

свої трудові права, пільги, гарантовані законом 

для працюючих громадян, які не досягли 

вісімнадцятирічного віку, а також обмеження 

для роботодавців, які використовують працю 

неповнолітньої особи. Крім того, учнів було 

поінформовано про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги.  

22.03.2021 року проведено робочу 

зустріч з керівництвом Казанківської районної 

філії Миколаївського обласного центру зайнятості з метою обговорення заходів в 

рамках Меморандуму про співпрацю.  

 «Миколаївське  бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро 

підготовлено та записано інформаційні відеороліки для 

населення по темам: 

1. Звільнення від оподаткування на період здійснення 

заходів спрямованих на запбігання виникнення та 

поширення короновірусної хвороби. 

2. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу. 

3. Медичне обслуговування внутрішньо переміщених 

осіб. 

4. Розмір державної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю у 2021 р. 

5. Визнання особи тако, що втратила право 

коритсування житловим приміщенням. 
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6. Протидія булінгу у дитячому середовищі. 

7. Стягнення боргу за онлайн кредитом. 

8. Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. 

9. Надання права на шлюб неповнолітній особі. 

10. Відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих 

унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань, 

насильства за ознакою стат. 

11. Порядок захисту прав споживачів при неналежному виконанні умов 

договору управителем багатоквартирного будинку. 

12. Протидія та запобігання дискримінації за етнічним походженням. 

13. Невитребувані паї та їх оренда. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

11.02.2021 року, 03.03.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» 

Дзядевич Людмилою разом з фахівцями 

Миколаївської районної філії 

Миколаївського ОЦЗ проведено семінар на 

тему «Протидія торгівлі людьми» для осіб, 

які перебувають на обліку як безробітні. 

В ході семінару безробітним було 

роз’яснено правила легального працевлаштування за межами країни, як 

правильно та вчасно розпізнати випадки торгівлі людьми та загальні правила 

безпеки. Надала вичерпну інформацію, щодо можливості отримання безоплатної 

професійної та конфіденційної допомоги. 

29.03.2021 року проведено робочу зустріч з головою Миколаївського 

району Миколаївської області з питання взаємодії та співпраці з системою БПД. 

«Новобузьке бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Допомога по безробіттю для організації власного бізнесу. 

2. Санітарні норми для торгівельних закладів (магазинів) під час карантину. 

3. Допомога по тимчасовій непрацездатності. 

4. Соціальне обслуговування неповнолітніх. 

5. Тимчасова державна допомога дітям , батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів. 

6. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти. 
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7. Строки позовної давності у кредитних зобов'язаннях 

(стягнення заборгованості). 

8. Державна соціальна підтримка дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо - переміщені особи. 

9. Кримінальна відповідальність за експлуатацію 

дітей. 

10. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у сфері соціального захисту. 

11. Порядок встановлення індивідуальної (автономної) 

системи опалення. 

12. Протидія та запобігання дикримінації за релігією. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було 

проведено наступні правопросвітницькі заходи: 

14.01.2021 року, 11.02.2021 року, 12.02.2021 року, 

17.02.2021 року, 22.02.2021 року, 23.02.2021 року, 

24.02.2021 року, 25.02.2021 року, 01.03.2021 року в м. 

Новий Буг проведено вуличне інформування громадян - «Порядок надання 

безоплатної правової допомоги від держави». 

16.01.2021 року для працівників 

Новоюр’ївської сільської ради Баштанського 

району проведено лекцію: «Пілотний проект 

Державний аграрний реєстр, укладання та 

розірвання договору оренди земельної ділянки». 

01.03.2021 року начальник віддлу 

"Новобузьке бюро правової допомоги" Анжела 

Лізніченко провела робочу зустріч з 

представниками Новобузького РС філії Державної 

установи "Центр пробації" в Миколаївській області 

(майор внутрішньої служби Ірина Лисенко) з питань 

надання безоплатної правової допомоги клієнтам 

філії, а також були узгодженні питання подальшої 

роботи дистанційного пункту з надання БВПД. 

04.03.2021 року працівники відділу 

«Новобузьке бюро правової допомоги» відвідали 

станційну філію Новобузької ЗЗСО № 1 з метою 

проведення правоосвітницького західу.  

Під час проведення уроку права, з учнями 

було обіграно в ігровій формі і на життєвих ситуаціях 

розібрано Права, обов’язки і відповідальність 

неповнолітніх відповідно до чинного законодавства України. 
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Також, 19.02.2021 року, 22.02.2021 року, 26.02.201 року, 10.03.2021 року 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу на теми: «Надання БВПД», 

«Програма" Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"», 

«Порядок отримання БПД», а також лекції на тему: "Пілотний проект Державний 

аграрний реєстр, укладання та розірвання договору оренди земельної ділянки», 

«Надання БППД. Реалізація права на безоплатне отримання земельної ділянки. 

Поїхати з дитиною за кордон - це легко. Захистимо дітей від булінгу», «Надання 

БППД», «Реалізація права на безоплатне отримання земельної ділянки». 

19.03.2021 року головним спеціалістом відділу «Новобузьке бюро 

правової допомоги» проведено урок права на тему: «Права, обов'язки і 

відповідальність неповнолітніх відповідно до чинного законодавства. Булінг» для 

учнів Новобузького ЗЗСО №9. 

«Новоодеське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Компенсація вартості квитків у зв’язку з 

припиненням перевезення пасажирів під час епідемії 

коронавірусу. 

2. Отримання статусу біженця або особи, яка потребує 

додаткового захисту. 

3. Реєстрація права власності на новозбудований 

житловий будинок. 

4. Порядок та строки звернення до суду в окремому 

проваджені. 

5. Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям у 2021 році. 

6. Суб’єкти реагування у разі настання випадку 

булінгу (цькування) в закладах освіти. 

7. Пільги для учасників АТО за кредитним зобовязанням. 

8. Відновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам після набуття 

такого статусу. 

9. Забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків під час укладання 

колективних договорів та угод. 

10. Протидія та запобігання дикримінації за мовою. 

11. Порядок виправлення помилки у свідоцтві про право власності на житло. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

27.01.2021 року проведено робочу зустріч з працівниками Новоодеського 

районного сектору філії Державної установи " Центр пробації" в Миколаївської 

обл. 
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З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу, 

15.03.2021 року фахівцями відділу 

«Новоодеського бюро правової допомоги» 

проведено вуличне інформування серед 

жителів та гостей м. Нова Одеса.  

Перехожих було ознайомлено з 

Програмою «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», а також з 

порядком отримання безоплатної правової 

допомоги у відділі «Новоодеського бюро 

правової допомоги» Миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Також, в ході проведення заходу жителям м. Нова Одеса було надано для 

ознайомлення буклети «Встановлення меж земельної ділянки», Припинення та 

поновленя договорпу оренди землі», Припиненння та поновлення договору 

оренди землі». «Встановлення меж земельної ділянки», «Укладання та внесення 

змін до договору оренди землі», разом з контактами нашого буро. 

          22.03.2021 року проведено 

інформування для працівників та 

суб’єктів Новоодеського районного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області на 

тему: «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство" та порядок 

отримання письмових консультацій БПД з 

будь-яких правових питань. 

23.03.2021 року проведено інформування для працівників та громадян які 

звернулися на прийом до Новоодеского районного відділу ДРАЦС Південного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на тему: 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" та порядок 

отримання письмових консультацій БПД з будь-яких правових питань 

Очаківське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Захист прав фізичної особи при визначенні національності. 

2. Виконання зобов’язань в умовах карантину. 

3. Надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації. 

4. Право подання клопотання на отримання громадянства визнаними 

біженцями та особами, які потребують додаткового захисту. 
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5. Допомога особі, яка доглядає за хворою 

дитиною у 2021 році. 

6. Мобінг: поняття, різновиди, причини, 

наслідки. 

7. Заборгованість за кредитним договором перед 

банком, що ліквідується. 

8. Виплата заблокованої пенсії внутрішньо 

переміщеним особам. 

9. Використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом. 

10. Забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків у діяльності засобів масової 

інформації. 

11. Поновлення та вилучення будинкової книги. 

12. Протидія та запобігання дискримінації за статевою ознакою. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

06.01.2021 року відбулася робоча зустріч в.о. 

начальника відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Лілії Таворської та начальника 

Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) – Наталії Леонової, на 

якій обговорено зміни Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо права 

фізичної особи на зміну по батькові», який набрав 

чинності з 1 січня 2021 року. 

 05.01.2021 року в приміщенні відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» відбувся правопросвітницький захід  на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» за участі  працівників відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» та  працівників Очаківського  міськрайонного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації”. Під час заходу розглянули спеціальні 

заходи щодо протидії домашньому насильству. 

22.01.2021 року з метою підвищення правової обізнаності  мешканців м. 

Очаків, фахівці відділу «Очаківське бюро правової допомоги» провели 

інформаційну кампанію про проект "Програма "Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство" та систему БПД.  
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Під час проведення кампанії було розповсюджено інформаційні буклети 

«Приватизація земельних ділянок», 

«Оформлення документів на земельну ділянку», 

«Встановлення меж земельної ділянки» та ін. та 

проінформовано громадян про можливість 

отримання правової допомоги у вигляді 

консультацій та роз'яснень, письмових 

консультацій, а також про можливість доступу 

до безоплатної вторинної правової допомоги. 

22.02.2021 року, в рамках обговорення  кроків співпраці та плану щодо 

проведення заходів в напрямку правоосвітньої роботи із загальноосвітніми 

школами м. Очакова в.о. начальника відділу "Очаківське бюро правової 

допомоги" - Лілія Таворська провела робочу зустріч та правопросвітницький захід 

на тему "Протидія булінгу у шкільному середовищі" із завідувачем сектору освіти 

Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської  міської ради- В.А. 

Тарабаном та головними спеціалістами — М.В. Лясотою та О.О. Білостецькою. 

04.03.2021 року з метою підвищення 

правової обізнаності  мешканців м. Очаків, 

головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» Тетяна Єфімова провела 

інформаційну кампанію про проект "Програма 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство" та систему БПД. 

11.03.2021 року відбулася робоча зустріч 

в.о. начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Миколаївський 

місцевий центр з надання БВПД - Лілії Таворської та начальника Очаківського 

міськрайонного відділу ДРАЦС Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) – Наталії Леонової, на якій обговорено послугу 

«єМалятко»: як її отримати та перелік документів, які необхідно надати для 

отримання даної послуги. Адже з метою створення сприятливих умов для 

реалізації прав дитини у 2020 році в Україні стартував проєкт під назвою 

«єМалятко». 

15.03.2021 року на базі Очаківського міськрайонного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у Миколаївській області було проведено 

інформування для працівників та суб’єктів пробації на тему: «Земельні відносини 

в Україні» в.о. начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Миколаївський місцевий центр з надання БВПД –Лілією Таворською та 

працівниками Очаківського міськрайонного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Миколаївській області. 
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«Снігурівське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

1. Особливості прийняття спадщини на 

тимчасово окупованій території. 

2. Відпустка на період карантину. 

3. Складання заяв, скрарг, процесуальних та 

інших документів правового характеру. 

4. Допомога засудженим у трудовому і 

побутовому влаштуванні. 

5. Допомога на дітей над якими установлено 

опіку чи пілкування у 2021 році. 

6. Відповідальність за приховування випадків 

булінгу педагогами, науковими працівниками, 

керівником або засновником закладу освіти. 

7. Онлайн кредитування, особливості та порядок 

оформлення. 

8. Мораторій на нарахування пені та штрафів за кредитними зобов’язаннями 

ВПО. 

9. Порядок оздоровлення та відпочинку дітей. 

10. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у сфері 

підприємництва. 

11. Компенсація коштів витрачених  на ремонт під'їзду, даху багатоквартирного 

будинку. 

12. Злочини на грунті ненависті. 

13. Порядок отримання земель для сінокосіння і випасання худоби. 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

11.02.2021 року для працівників Партизанській сільської ради проведено 

лекцію на тему: програма Світового банку «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» 

17.02.2021 року для працівників відділу освіти Горохівської ОТГ 

проведено семінар на тему: «Порядок 

заповнення електронних декларацій». 

24 лютого 2021 року  начальник відділу 

«Снігурівське бюро правової допомоги» 

Миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Марковський В.О. провів лекційне заняття для 
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учнів 9-11 класів Нововасилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

На занятті були присутні – 18 ч. 

11 березня 2021 року головний спеціаліст відділу «Снігурівське бюро 

правової допомоги» Миколаївського МЦ з НБВПД Майборода Є.О. провів 

профорієнтаційний урок для учнів 7-9 класів Киселівської ЗОШ I-III 

ступенів на тему: «Права і свободи людини. Історія і сучасність». 

Щотижня фахівці всіх бюро та головного офісу Центру опубліковують 

відеоконсультації на різні правові тематики, з якими можна ознайомитись на сайті 

Центру; надають письмові консультації громадянам, в т. ч. відповіді 

надсилаються  по електронній пошті.  

Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких 

категорій осіб до якісної правової допомоги, надання адресної безоплатної 

правової допомоги одиноким громадянам, людям похилого віку та громадянам з 

обмеженими фізичними можливостями за місцем їх перебування є одним із 

пріоритетних завдань Миколаївського МЦ, тому ми  продовжуємо забезпечення 

функціонування мобільних пунктів консультування для таких осіб.  

У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 та введеними карантинними заходами було припинено виїзний 

особистий прийом громадян, але хоч це і стало перепоною для функціонування 

дистанційних та мобільних пунктів консультування, кожен, кому необхідна 

правова допомога міг звернутися до Центру через засоби електронного та 

телефонного зв’язку (через мережу Facebook, Telegram або Веб-сайт 

Координаційного центру) а також через заcоби поштового зв’язку, Viber, 

Телеграм-канала.  

Так, 10.02.2021 року, 16.02.2021 року, 17.02.2021 року та 18.03.2021 

року, незважаючи на карантинні обмеження, але дотримуючись всіх запобіжних 

заходів, в силу обставин, що склалися, здійснено виїзди до клієнтів, які в силу 

своїх фізичних можливостей самостійно за отриманням безоплатної правової 

допомоги не змігли звернутись - з питань домашнього насильства, щодо зняття 

арешту з карткового рахунку, оскарження договору дарування, порядок 

розірвання договору оренди земельної ділянки та оформлення спадщини після 

смерті матері. 

Загальна кількість  здійснених виїзних (мобільних) пунктів 

консультування громадян за І квартал 2021 р. становить 30, під час яких було 

надано 110 консультації та роз’яснень, у тому числі в рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 
Також у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» фахівцями Миколаївського МЦ підготовлено та надано 

403 письмові консультації з питань земельного права. 
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Деякі з виїзних прийомів: 
14.01.2021р. відбувся виїзний прийом громадян у Любомирівській сільській 

раді Березнегуватського району Миколаївської області, під час якого надано 

правові консультації мешканцям сільської ради з питань: індексації орендної 

плати за земельний пай,  збільшення розміру орендної плати за земельний пай,  

підключення житлового будинку до електропостачання, та інших. 

16.01.2021 року проведено виїзний прийом громадян до Новоюріївкого 

старостинського округу Вільнозапорізької ОТГ. 

22.01.2021 року проведено виїзний прийом громадян до 

Новохристофорівкого старостинського округу Вільнозапорізької ОТГ. 

11.02.2021 року фахівцями 

«Новоодеського бюро правової допомоги» 

Молчановим Дмитром та Дорошенко Юлією 

проведено виїзний прийом громадян до 

Себінського старостинського округу 

Костянтинівської сільської ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

за участі старости Куйбар Сергія 

Анатолійовича.  

Під час прийому громадян за 

консультаціями звернулося троє громадян із питаннями: порядок сплати податків 

на земельну ділянку будучи віднесеної до 3 групи оподаткування; в яких випадках 

може змінитися орендна плата.  

12.02.2021 року проведено виїзний прийом громадян до Новомихайлівської 

с/р Новобузької ОТГ.  

12.02.2021 року начальником відділу 

Зубковим О. проведено виїзний прийом громадян 

в с.Добре Баштанського району на базі 

старостинського округу. 

19.02.2021 року фахівцями відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» 

Анастасією Заболотьковою та Брюхановою 

Тетяною здійснено виїзний прийом до смт. 

Ольшанське. 

23.02.2021 року відбулася робота мобільної точки доступу до безоплатної 

правової допомоги, виїзний прийом громадян, у Мурахівській сільській раді 

Березнегуватського району Миколаївської області, під час якого начальник 

Березнегуватського бюро правової допомоги Басько В.М. надав правові 

консультації мешканцям сільської ради. За наданням первинної правової 

допомоги звернулось 6 клієнтів з питань: Щодо порядку укладання договору 

оренди земельної ділянки (2). Щодо відповідальності за самовільне захоплення 

земельної ділянки. Щодо порядку надання безоплатної правової допомоги. Щодо 

безоплатної передачі земельної ділянки для ведення ОСГ площею до 2 га. Щодо 
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строку, на який укладається договір оренди земельної ділянки. Щодо розірвання 

договору оренди земельної ділянки 

24.02.2021 року головним спеціалістом відділу “Казанківське бюро 

правової допомоги” Євгенією Грабчинською було здійсненно виїзний прийом до 

Веселобалківської сільської ради Казанківської ОТГ. На прийом звернулося 4 

громадянина з питань розірвання договору оренди земельної ділянки, сплати 

земельного податку, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та 

безоплатна приватизація земельної ділянки для введення особистого селянського 

господарства 2 га. 

03.03.2021 року фахівцями відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Анастасією Заболотьковою та 

Брюхановою Тетяною  здійснено виїзний прийом 

до с. Галициново. 

03.03.2021 року фахівцями відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» 

Анастасією Заболотьковою та Брюхановою 

Тетяною здійснено виїзний прийом до с. Лимани. 

04.03.2021 року начальником відділу 

Зубковим О. проведено виїзний прийом громадян 

в с.Марївка  Баштанського району на базі 

старостинського округу. Під час прийому за правовою допомогою звернулося 4 

громадян з восьми питань. 

10.03.2021 року начальником відділу Зубковим О. проведено виїзний 

прийом громадян в с.Виноградівка Баштанського району на базі 

Виноградівського психоневрлологічного інтернату. Під час прийому за правовою 

допомогою звернулося 4 громадян з дев’яти питань. 

11.03.2021 року фахівцями відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Анастасією Заболотьковою та Брюхановою Тетяною здійснено 

виїзний прийом до с. Прибузьке. 

Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 

постійно розширює мережу мобільних консультативних пунктів.  

На сьогоднішній день Центром відкрито та функціонує 63 консультаційних 

пунктів. 

Протягом І кварталу 2021 року працівниками Центру та відділами бюро 

надано 873 консультації та роз’яснень під час проведення особистих прийомів 

громадян, в рамках роботи дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги.  

Протягом І кварталу 2020 р. працівниками Центру та відділами бюро було 

надано 12 скайп – консультацій та роз’яснень.  

Також проводяться он-лайн консультування громадян засобами зв’язку 

Viber, за звітній період надано 31 консультацію. 

739 консультації та роз'яснень протягом звітного періоду надано за 

допомогою телефонного зв'язку. 
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ЗАХОДИ З РЕГУЛЯРНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО 

ЦЕНТРУ, БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ЗМІ ТА НА ВЕБ-РЕСУРСАХ 

СИСТЕМИ БПД 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

містах та районах, здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження 

контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема публікації в газетах, 

виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережи 

Інтернет тощо.  

Так, протягом I кварталу 2021 р. здійснено 319 публікації (Радіо – 1, Веб-

сайт організації – 259, ТВ – 3, друкована преса – 2, сторінки партнерів на Фейсбук 

– 48, незалежні Інтернет ЗМІ – 6) виступи на радіо та телебаченні, розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, 

деякі з них:  

04.01.2021 року на офіційному сайті Володимирівської громади 

Казанківського району Миколаївської області розміщено статтю 

«Відповідальність за продаж неякісних лікарських засобів». 

https://volodymyrivska-gromada.gov.ua/news/1609744121/  

04.01.2021 року на офіційному сайті Чорноморської об’єднаної 

територіальної громади розміщено статтю «Зміна прізвища дитини». 

https://chornomorska.rada.today/novyny/zmina-prizvyshha-dytyny/  

11.01.2021 року на офіційному сайті Казанківської громади Миколаївської 

областіь, Казанківського району розміщено статтю «Особливості виконання 

договірних зобов'язань в умовах карантину». 

https://kazanka-gromada.gov.ua/news/1610348622/ 

18.01.2021 року на офіційному сайті Коблівської об'єднаної територіальної 

громади Миколаївської області розміщено статтю «Зміна і поновлення договору 

оренди земельної ділянки». 

https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1610991979/  

27.01.2021 року на офіційному сайті Березнегуватської громади 

Миколаївської області, Баштанського району розміщено статтю 

«Відповідальність за несвоєчасне повернення банківського вкладу».  

https://berezneguvatska-gromada.gov.ua/news/1611733096/ 

01.02.2021 року на офіційному сайті Новобузької громади Миколаївської 

областіь, Новобузького району розміщено статтю «Відповідальність за 

самовільне заняття земельної ділянки». 

https://novobuzka-gromada.gov.ua/2021-rik-15-35-22-20-01-2021/ 

08.02.2021 року на офіційному сайті Березанської громади Миколаївської 

області, Березанського району розміщено статтю «Дії педагогічних працівників у 

випадку виявлення кібербулінгу». 

https://volodymyrivska-gromada.gov.ua/news/1609744121/
https://chornomorska.rada.today/novyny/zmina-prizvyshha-dytyny/
https://kazanka-gromada.gov.ua/news/1610348622/
https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1610991979/
https://berezneguvatska-gromada.gov.ua/news/1611733096/
https://novobuzka-gromada.gov.ua/2021-rik-15-35-22-20-01-2021/
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https://berezanska-gromada.gov.ua/news/1612783402/ 

11.02.2021 року на офіційному сайті Миколаївської районної державної 

адміністрації розміщено стаття «Нелегальна трудова міграція та її ризики». 

https://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=93506  

15.02.2021 року на офіційному сайті Куцурубської громади - офіційний сайт 

Миколаївська область розміщено статтю «Дії у випадку оформлення кредиту на 

втрачений (викрадений) паспорт». 

https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/1613378414/ 

22.02.2021 року на офіційному сайті Cнігурівської міської територіальної 

громади Баштанського району, Миколаївської області розміщено статтю 

«Порядок в`їзду та виїзду дітей до 16 років на непідконтрольні території 

https://snigurivska-

gromada.gov.ua/news/1613978988/?fbclid=IwAR2YRCFMmYalcxlhNdWPO8rzbuzo

YJhrx7ON9RSlj7ba9MGeXjbpWvcuRng  

01.03.2021 року на офіційному сайті Воскресенської селищної ради 

Вітовського району Миколаївської області розміщено оголошення «На 

миколаївщині шукають волонтерів безоплатної правової допомоги» 

https://voskresenska.rada.today/na-mykolayivshhyni-shukayut-volonteriv-

bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/ 

03.03.2021 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено 

статтю «Право на державну соціальну допомогу та забезпечення нею дітей з 

інвалідністю 

http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/657-pravo-na-derzhavnu-sotsialnu-

dopomogu-ta-zabezpechennya-neyu-ditej-z-invalidnistyu 

03.03.2021 року на офіційному сайті Телеканалу Інтер вийшов сюжет Про 

вакцинацію «Подробности, выпуск за 3 марта 2021 года». 

https://www.youtube.com/watch?v=6L7F0D8Dkc8  

https://podrobnosti.ua/media/videos/2021/3/3/podrobnosti-za-2021-03-03-

2000_17b436251691bc777c6500364f7c529b.mp4?fbclid=IwAR3U4u0mRTR1upxBu

61czWav7ex5E9KUI6wfosjF1awITGWJ-zMmJj7U5OU 

04.03.2021 року в Новобузькій районній газеті «Вперед» №9 (11686) 

розміщено консультацію начальника відділу «Новобузьке бюро правової 

допомоги» Лізніченко А. на тему: «Чи законна діяльність колекторів?». 

https://drive.google.com/file/d/1KIEd59qVxJX3Kw1olZswHy6MboGv5jpY/vie

w?usp=sharing  

09.03.2021 року на офіційному сайті Баштанської громади, Баштанського 

району, Миколаївської області розміщено статтю «Рівність прав чоловіків та 

жінок на відпустку по догляду за дитиною».   

https://bashtanskaotg.gov.ua/news/rivnist-prav-cholovikiv-ta-zhinok-na-

vidpustku-po-doglyadu-za-ditinoyu--2021-03-09 

https://berezanska-gromada.gov.ua/news/1612783402/
https://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=93506
https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/1613378414/
https://snigurivska-gromada.gov.ua/news/1613978988/?fbclid=IwAR2YRCFMmYalcxlhNdWPO8rzbuzoYJhrx7ON9RSlj7ba9MGeXjbpWvcuRng
https://snigurivska-gromada.gov.ua/news/1613978988/?fbclid=IwAR2YRCFMmYalcxlhNdWPO8rzbuzoYJhrx7ON9RSlj7ba9MGeXjbpWvcuRng
https://snigurivska-gromada.gov.ua/news/1613978988/?fbclid=IwAR2YRCFMmYalcxlhNdWPO8rzbuzoYJhrx7ON9RSlj7ba9MGeXjbpWvcuRng
https://voskresenska.rada.today/na-mykolayivshhyni-shukayut-volonteriv-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://voskresenska.rada.today/na-mykolayivshhyni-shukayut-volonteriv-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/657-pravo-na-derzhavnu-sotsialnu-dopomogu-ta-zabezpechennya-neyu-ditej-z-invalidnistyu
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/657-pravo-na-derzhavnu-sotsialnu-dopomogu-ta-zabezpechennya-neyu-ditej-z-invalidnistyu
https://www.youtube.com/watch?v=6L7F0D8Dkc8
https://podrobnosti.ua/media/videos/2021/3/3/podrobnosti-za-2021-03-03-2000_17b436251691bc777c6500364f7c529b.mp4?fbclid=IwAR3U4u0mRTR1upxBu61czWav7ex5E9KUI6wfosjF1awITGWJ-zMmJj7U5OU
https://podrobnosti.ua/media/videos/2021/3/3/podrobnosti-za-2021-03-03-2000_17b436251691bc777c6500364f7c529b.mp4?fbclid=IwAR3U4u0mRTR1upxBu61czWav7ex5E9KUI6wfosjF1awITGWJ-zMmJj7U5OU
https://podrobnosti.ua/media/videos/2021/3/3/podrobnosti-za-2021-03-03-2000_17b436251691bc777c6500364f7c529b.mp4?fbclid=IwAR3U4u0mRTR1upxBu61czWav7ex5E9KUI6wfosjF1awITGWJ-zMmJj7U5OU
https://drive.google.com/file/d/1KIEd59qVxJX3Kw1olZswHy6MboGv5jpY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KIEd59qVxJX3Kw1olZswHy6MboGv5jpY/view?usp=sharing
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/rivnist-prav-cholovikiv-ta-zhinok-na-vidpustku-po-doglyadu-za-ditinoyu--2021-03-09
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/rivnist-prav-cholovikiv-ta-zhinok-na-vidpustku-po-doglyadu-za-ditinoyu--2021-03-09
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09.03.2021 року на офіційному сайті Миколаївської районної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості розміщено статтю «Стоп торгівлі 

людьми!». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2847886575493479&id=1

707617352853746 

12.03.2021 року в прямову ефірі програми Радіодень радіо «Миколаїв ФМ» 

начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Вікторія Пазурчик надала роз’яснення слухачам «Отримання 

паспорта через суд | 12.03.2021». 

https://mk.suspilne.media/episode/38916?fbclid=IwAR0Hv_rj-

OD1Ooh20U3wpohEJRieItHQTN74Ry4JWpDAoJQ7HO9d8x27-cs  

17.03.2021 року на офіційному сайті Коблівської сільської територіальної 

громади Миколаївської області розміщено статтю «Порядок отримання 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки». 

https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1615975603/ 

18.03.2021 року в громадській газеті "Голос Казанківщини" №22 (10486) 

розміщено статтю «Дізналися про свої трудові права та безпечне 

працевлаштування». 

https://drive.google.com/file/d/1SfN3f3UV28mN3g_W0E44BwfjfaEbG-

Zj/view?usp=sharing 

29.03.2021 року на офіційному сайті Сухоєланецької громади Миколаївської 

області, Миколаївського району розміщено статтю «Санітарні норми для 

торгівельних закладів (магазинів) під час карантину». 

http://suhoelanecka.gromada.org.ua/news/1616998088/  

30.03.2021 року на офіційному сайті Галицинівської ОТГ Миколаївської 

областіь розміщено статтю «Оформлення спадкових прав на земельну ділянку, що 

перебуває в оренді». 

https://galycynivska.dosvit.org.ua/news/spadkuvannya-tse-perehid-prav-ta-

obovyazkiv-spadschini-vid-fizichnoi-osobi-yaka-pomerla-spadkodavtsya-do-inshih-

osib-spadkomtsiv-st-1216-tsivilnogo-kodeksu-ukraini--2021-03-30 

 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД : 

Миколаївським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у І кварталі 2021 року забезпечено доступ до безоплатної 

правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки 

соціально незахищених категорій громадян, таких як: малозабезпечені (особи, чий 

сукупний сімейний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів), інваліди, 

багатодітні матері, учасники бойових дій, діти-сироти, діти, позбавлені 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2847886575493479&id=1707617352853746
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2847886575493479&id=1707617352853746
https://mk.suspilne.media/episode/38916?fbclid=IwAR0Hv_rj-OD1Ooh20U3wpohEJRieItHQTN74Ry4JWpDAoJQ7HO9d8x27-cs
https://mk.suspilne.media/episode/38916?fbclid=IwAR0Hv_rj-OD1Ooh20U3wpohEJRieItHQTN74Ry4JWpDAoJQ7HO9d8x27-cs
https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1615975603/
https://drive.google.com/file/d/1SfN3f3UV28mN3g_W0E44BwfjfaEbG-Zj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfN3f3UV28mN3g_W0E44BwfjfaEbG-Zj/view?usp=sharing
http://suhoelanecka.gromada.org.ua/news/1616998088/
https://galycynivska.dosvit.org.ua/news/spadkuvannya-tse-perehid-prav-ta-obovyazkiv-spadschini-vid-fizichnoi-osobi-yaka-pomerla-spadkodavtsya-do-inshih-osib-spadkomtsiv-st-1216-tsivilnogo-kodeksu-ukraini--2021-03-30
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батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи та особи, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною. 

З метою покращення результативності та ефективності надання 

безоплатної вторинної правової допомоги постійно ведеться робота над 

розвитком спроможності центру виконувати покладені на нього функції, зокрема 

через налагодження інформаційно-роз'яснювальної роботи серед адвокатів щодо 

умов співпраці з системою БВПД. 

З початку 2021 року Миколаївським МЦ укладено 41 

контрактів/договорів з адвокатами для надання безоплатної вторинноїх правової 

допомоги та 3 на тимчасовій основі (екстериторіальність), протягом І кварталу 

видано 231 доручень адвокатам,  та 234 – наказів про уповноваження працівників 

центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги, прийнято на 

перевірку 259 актів адвокатів про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Відповідно до наказу Миколаївського МЦ проводиться постійний 

моніторинг якості надання БВПД адвокатами та працівниками центру, адвокатам 

надсилаються запити про стан виконання доручень, здійснюється зворотній 

зв’язок з клієнтами щодо задоволеності наданою вторинною правовою допомогою 

шляхом проведення анкетування, опитування, працівники центру звітують про 

виконання наказів протягом 5-днів з дня завершення виконання наказів про 

уповноваження на вторинну правову допомогу. 

Так, протягом січня – березня 2021 року відповідно до наказів директора 

центру було видано 18 наказів про заміну та призначення іншого 

адвоката/працівника для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

клієнтам, відповідно до діючого законодавства. 

Проводиться опитування клієнтів рівнем задоволеності наданою 

вторинною правовою допомогою. Переважна кількість клієнтів задоволена 

роботою адвокатів і працівників центру.  

Також у I кварталі 2021 р. до центру не надходило письмових звернень 

від осіб, засуджених до відбування покарання, пов’язаного з позбавленням волі, 

всім було надано грунтовні відповіді із роз’ясненями та забезпечено надання 

вторинної правової допомоги.   

Працівниками Миколаївського центру  приймається участь у наданні 

відповідей на звернення, які надходять на електрону адресу центру, звернення на 

офіційну сторінку у Фейсбуці та у чат-бот електронної системи зверенень 

«HelpDeskeddy». 

Так, у звітньому періоді було підготовлено та надіслано правові 

консультації  79 особам. 
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Позитивний досвід. 

На офіційної сторінці у Фейсбук Миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги систематично публікуються 

позитивний досвід кращих практик фахівців Центру та адвокатів, які 

співпрацюють із Центром. Так, деякі з них: 

           Набуття майна за час шлюбу 

створює презумпцію виникнення 

права спільної сумісної власності. 

Це означає, що ані дружина, ані 

чоловік не зобов`язані доводити 

наявність права спільної сумісної 

власності на майно, набуте у 

шлюбі, воно вважається таким, що 

належить подружжю. Якщо майно 

придбане під час шлюбу, то 

реєстрація прав на нього лише на ім`я одного з подружжя не спростовує 

презумпції належності його до спільної сумісної власності подружжя. До 

місцевих центрів та бюро системи БВПД дуже часто звертаються клієнти щодо 

поділу спільного майна подружжя. Саме з таким питанням в липні 2020 року до  

Миколаївського центру звернулась особа, яка постраждала від домашнього 

насильства, для визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та 

визнання права власності на його частку. 

Для надання вторинної правової допомоги заявниці Центром в серпні 

2020 року призначена юристка відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Надія Матвєєва. На підставі наданих клієнтом 

документів було встановлено, що клієнтка перебуває у шлюбі, який було укладено 

51 рік тому. Під час їх перебування в шлюбі вона з чоловіком придбала за їх 

спільні кошти майно, а саме: трикімнатну квартиру в ЖБК «Політ». В 1977 році 

Виконавчим комітетом місцевої Ради депутатів трудящих м. Миколаєва було 

видано на ім`я її чоловіка ордер на право зайняття 3-кімнатної квартири на склад 

сім`ї з трьох осіб: чоловіка, дружини та їхньої доньки. Проте, на підставі рішення 

Виконавчого комітету Центральної Ради народних депутатів в 1992 році свідоцтво 

про право власності на дану квартиру видано на ім’я чоловіка клієнтки. В 

досудовому порядку чоловік клієнтки не бажав здійснити поділ спірної квартири 

та чинив перешкоди у користуванні даним майном. Зважаючи на те, що 

суб`єктивне право на поділ майна, що перебуває на праві спільної сумісної 

власності подружжя, належить кожному з них незалежно від того, в який момент 

здійснюється поділ: під час шлюбу або після його розірвання, а також, що поділ 

може бути здійснений як за домовленістю подружжя, так і за судовим рішенням, 

на підставі зібраних документів Надією Матвєєвою було складено та подано 

21.09.2020 позов до Центрального районного суду м. Миколаєва про поділ 



 Інформаційна довідка Миколаївського місцевого центру з надання БВПД I квартал 2021 

спільного майна подружжя. 24.12.2020 року, виходячи із законодавчо 

закріпленого принципу рівності часток подружжя у праві спільної сумісної 

власності, судом задоволено позов клієнтки в повному обсязі, визнано право 

власності на ½ частину спірної квартири (справа № 490/5962). 

         У липні 2020 року до 

Миколаївського МЦ звернувся 

громадянин, учасник бойових дій, 

щодо оскарження рішення 

військової частини виплати 

компенсації за невикористані дні 

додаткової відпустки, як учасника 

бойових дій. 

Заявник пояснив, що 

проходив військову службу на 

підставі контракту з 2016 року. Під час служби неодноразово перебував у зоні 

АТО/ООС. У 2019 році його звільнено з лав збройних сил України. Так як під час 

служби заявник не перебував у додаткових відпустках за період 2016-2019 рр., при 

звільненні повинна бути сплачена компенсація за невикористану додаткову 

відпустку, чого не відбулося. Для надання вторинної правової допомоги 

призначено начальника відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Заболотькову Анастасію. Фахівчинею складено відповідний адміністративний 

позов про зобов’язання вчинити певні дії. 30 вересня 2020 року позовні вимоги 

задоволені в повному обсязі та зобов’язано військову частину виплатити 

компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки, як учаснику бойових дій. 

Рішення набрало законної сили (№ 400/3378/20). 

             У вересні 2020 року до 

відділу Казанківського бюро 

правової допомоги звернувся 65 

річний пенсіонер, з питанням 

складання процесуальних 

документів та представництва її 

інтересів ,щодо визнання 

виконавчого напису Приватного 

нотаріусу на суму боргу 14 126 

грн., таким що не підлягає 

виконанню. Для надання вторинної правової допомоги заявнику  призначено 

начальника відділу Казанківського бюро правої допомоги Інну Ликову. На 

підставі наданих документів було встановлено, що клієнт фактично не мав такої 

заборгованості перед банком. Ніяких повідомлень від Приватного нотаріуса чи 

попереджень від банку клієнт не отримував. А відповідно приватний нотаріус 

порушив головну умову для накладання виконавчого напису, як безспірність 

боргу. На підставі зібраних документів Інною Ликовою було підготовлено 

позовну заяву до суду про скасування виконавчого напису приватного нотаріусу 
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та визнання його таким, що не підлягає виконанню. Казанківським районним 

судом Миколаївської області позов задоволено у повному обсязі та скасовано 

виконавчий напис приватного нотаріуса про стягнення з клієнта 14 126 грн. боргу 

та визнано виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню (справа № 

478/1476/20). 

           В листопаді 2021р. до 

Миколаївського МЦ з надання 

БВПД  звернулась суб’єкт 

відповідного права, 

малозабезпечена особа, для захисту 

її прав для встановлення факту 

проживання на території України 

для набуття громадянства та 

отримання паспорта громадянина 

України. 

Для надання вторинної правової допомоги заявниці Центром призначена 

начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Пазурчик Вікторія, яка під час спілкування та на підставі наданих 

документів юристом, встановила, що заявниця народилась на території України, 

весь час проживала, навчалась, працювала та одружилась на території України. 

Через, пожежу в її домоволодінні знищились всі її документи. При звіренні до 

уповноваженого органу для відновлення документу, що посвідчує особу її особу 

встановлено, проте отримати паспорт вона не мала змоги, з огляду на відсутність 

приналежності до громадянства України. Відсутність вказаного документу, 

обмежує та порушує реалізацію прав і свобод жінки. Вікторія, для вирішення 

правової задачі підготовила заяву до суду про встановлення факту проживання на 

території України, склала ряд процесуальних документів у справі, здійснила 

представництво інтересів заявниці в суді.  Суд вирішив від 10.02.2021р. 

задовольнити заяву в повному обсязі. (№490/202/21). 

             В лютому 2020 року до 

відділу «Березанське бюро 

правової допомоги»  звернулась 

жінка за правовою допомогою. 

Під час консультації вона 

розповіла, що після смерті батька 

відкрилася спадщина у вигляді 

земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва.  

Являючись спадкоємцем за законом, вона звернувся до нотаріуса для 

оформлення спадщини, але отримала відмову у зв'язку з відсутністю документів, 

що підтверджують родинний зв’язок між ними. Тобто, в її свідоцтві про 

народження та в свідоцтві про смерть батька різне написання по батькові 
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покійного батька. Начальником Березанського бюро правової допомоги Бенедюк 

Людмилою було роз’яснено, які необхідно зібрати документи для подачі до суду 

заяви в порядку окремого провадження. Юристом було складено заяву про 

встановлення факту родинних відносин та подано її до Березанського районного 

суду Миколаївської області. Рішенням Березанського районного суду від 

18.12.2020 року по справі № 469/132/20 заяву було задоволено.  

В листопаді 2020р. до 

Миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД звернулась 

суб’єкт відповідного права, 

малозабезпечена особа, для 

захисту її прав для встановлення 

факту проживання на території 

України для набуття громадянства 

та отримання паспорта 

громадянина України.  

Для надання вторинної правової допомоги заявниці Центром призначена 

начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Пазурчик Вікторія Дмитрівна, яка під час спілкування та на підставі 

наданих документів юристом, встановила, що заявниця народилась на території 

України, весь час проживала, навчалась, працювала та одружилась на території 

України. Через, пожежу в її домоволодінні знищились всі її документи. При 

звіренні до уповноваженого органу  для відновлення документу, що посвідчує 

особу її  особу встановлено, проте отримати паспорт вона не мала змоги, з огляду 

на відсутність приналежності до громадянства України. Відсутність вказаного 

документу, обмежує та порушує реалізацію прав і свобод жінки. 

Вікторія, для вирішення правової задачі підготовила заяву до суду про 

встановлення факту проживання на території України, склала ряд процесуальних 

документів у справі. Здійснила представництво інтересів заявниці в суді. Суд 

вирішив від 10.02.2021р. задовольнити заяву в повному обсязі.  (№490/202/21). 

У вересні 2020 року до 

Миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД звернулась 

малозабезпечена особа,  з 

питанням складання 

процесуальних документів та 

представництва її інтересів, щодо 

визнання неправомірними дій 

Головного управління Пенсійного 

Фонду України в Миколаївській 

області (далі - Пенсійний фонд) з питання про  відмову у переведенні з пенсії по 

інвалідності на пенсію за віком та зобов'язання Пенсійний фонд  включити до 

страхового стажу період роботи з 10.2018 року по 07 2020 рік на ПАТ 
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"Черноморський суднобудівний завод".  

Для надання вторинної правової допомоги заявнику Центром була 

призначена в.о. заступника начальника відділу  "Миколаївське бюро правової 

допомоги" Брюханова Тетяна Олександрівна, яка на підставі наданих документів 

встановила, що клієнту безпідставно відмовили у переведені з пенсії по 

інвалідності на пенсію за віком, так як у неї мається вже страховий стаж для 

переведення на пенсію за віком. При  цьому клієнтка працює на ПАТ " 

Черноморський суднобудівний завод" та не з її вини,  а з вини підприємства де 

вона працює, страхові виплати для врахування у страховий стаж для виходу на 

пенсію за віком не відраховувались. 

12.02.2021 року задоволено позов клієнтки  у повному обсязі та  визнано 

протиправною бездіяльність ГУ ПФУ у Миколаївській області  у незарахувані до 

страхового стажу  клієнтки періодів роботи у ПАТ " Чорноморський 

суднобудівний завод", зобов'язано Пенсійний фонд  зарахувати до страхового 

стажу клієнтки  період роботи у ПАТ " Черноморський суднобудівний завод" з 

01.10.2018 по 31.12.2019р.  та здійснити перерахунок призначеної клієнткі пенсії 

з урахуванням страхового стажу за період роботи у ПАТ "Черноморський 

суднобудівний завод"  з 01.10.2018р. по 31.12.2019р. (справа № 400/4463/20) 

              В серпні 2020 року до 

Миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД звернулась 

малозабезпечена особа, щодо 

виділу в натурі частки 

домоволодіння в праві спільної 

часткової власності. 

Для надання вторинної 

правової допомоги заявниці 

Центром була призначена юристка 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Надія 

Матвєєва, яка на підставі наданих клієнтом документів було встановила, що 

клієнтка є співвласницею домоволодіння, реальний поділ якого не проводився, що 

у свою чергу постійно породжує суперечки та конфлікти стосовно порядку 

володіння та користування домоволодінням, а також унеможливлює здійснити 

реєстрацію місця проживання членів її родини без згоди всіх співвласників 

домоволодіння. Угоди про спосіб виділення в натурі частки із сумісного спільного 

володіння не досягнуто. 

На підставі зібраних документів Надією Матвєєвою було складено та 

подано 17.08.2020 позов до Заводського районного суду м. Миколаєва про виділу 

в натурі частки домоволодіння в праві спільної часткової власності. 

01.02.2021 року судом задоволено позов клієнтки в повному обсязі, 

виділено в натурі частку із майна, що є у спільній частковій власності, та 

припинено право спільної часткової власності (справа № 487/4629/20). 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZXx5_BNcCYbEnQmRcMlrbM3jd7wIPzVSTGmYWLxB8klGayfKqWajCuYJo2nEds0cPVNoAtI_PXyr8KkDae6ildoc8v-kJi3upvgEq7eMgcDdPt7IugJ-gDmIFmT7vX5J8CLduz7KwERXkYP-J9g7QDt3P8NEQj-eOZQH5k-9ke3jvRKrwD4xwVS0aqi9s4A7nE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZXx5_BNcCYbEnQmRcMlrbM3jd7wIPzVSTGmYWLxB8klGayfKqWajCuYJo2nEds0cPVNoAtI_PXyr8KkDae6ildoc8v-kJi3upvgEq7eMgcDdPt7IugJ-gDmIFmT7vX5J8CLduz7KwERXkYP-J9g7QDt3P8NEQj-eOZQH5k-9ke3jvRKrwD4xwVS0aqi9s4A7nE&__tn__=kK-R
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До Миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД 

звернулася громадянка, суб’єкт 

відповідного права, з питанням 

позбавлення батьківських прав 

батьків двох дітей. 

Для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

призначено начальника відділу 

«Миколаївське бюро правової 

допомоги» Заболотькову Анастасію. 

Під час зустрічі заявниця пояснила, що вона є хрещеною матір’ю двох 

неповнолітніх дітей. Вже тривалий час мати та батько дітей ухиляються від 

виконання по вихованню та утриманню дітей, зловживають спиртними напоями 

та нехтують їх інтересами. Увесь час діти проживають разом із заявницею, вона 

піклується ними, утримує та забезпечує усім необхідним. 

Фахівчинею було роз’яснено процедуру позбавлення батьківських прав та 

їх наслідки, права та обов’язки, які виникнуть у заявниці після оформлення 

опікунства та складено відповідну позовну заяву. 

Суд, дослідивши усі матеріали справи, погодився із висновком органу 

опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав батьків, 

батьки не піклуються про фізичний і духовний розвиток дітей і не спілкуються з 

ними, а тому позов підлягає задоволенню (справа № 489/3021/20). 

В травні 2020 року до 

Миколаївського місцевого центр з 

надання БВПД звернулась 

малозабезпечена особа, для 

стягнення аліментів на її 

утримання до досягнення дитиною 

трьох років. 

Для надання вторинної 

правової допомоги заявниці 

Центром призначена юристка 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Надія 

Матвєєва, яка на підставі наданих клієнткою документів встановила, що клієнтка 

має доньку 2018 року народження, яка проживає з нею та повністю перебуває на 

її утриманні. Жінка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у зв’язку з цим не 

працює. Чоловік добровільно допомогу не надає. Подружні стосунки між нею та 

чоловіком не склались, тому вона подала до суду позовну заяву про розірвання 

шлюбу. 

Отже, для задоволення вимог про стягнення аліментів, надання суду 

доказів того, що жінка з якою проживає дитина, потребує матеріальної допомоги, 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZXWoC0zySBYUt3neS3q96C37H6qY4O5TfMXNu7ne5Gby3GioHGmc_ZtRFW-aUqLGz6sHqQzkSRaTkLpofdS_y6kASb6mSTS2Z0mpCl5pluGD7Cgqjw4-m5WzmjrM_5mXqGiqIxDWc-BgINa6s8iWRNGURV8kVtO-NHwNkCaI54YyYg3TdkL3iTWY5Y5Naqmst8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZXWoC0zySBYUt3neS3q96C37H6qY4O5TfMXNu7ne5Gby3GioHGmc_ZtRFW-aUqLGz6sHqQzkSRaTkLpofdS_y6kASb6mSTS2Z0mpCl5pluGD7Cgqjw4-m5WzmjrM_5mXqGiqIxDWc-BgINa6s8iWRNGURV8kVtO-NHwNkCaI54YyYg3TdkL3iTWY5Y5Naqmst8&__tn__=kK-R
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не є обов’язковим, оскільки право на аліменти належить дружині – матері 

незалежно від цієї обставини. Дохід відповідача є нерегулярним та мінливим, 

окрім заробітної плати він має додатковий дохід, так як постійно підробляє, і 

відстежити його доходи в повному обсязі є неможливим, у зв’язку з чим було 

заявлено позовні вимоги про стягнення з нього аліментів у твердій грошовій сумі 

в розмірі 2197 гривень, щомісячно, починаючи з дня подання позовної заяви. 

На підставі зібраних документів Надією Матвєєвою було складено та 

подано 22.06.2020 позов до суду про стягнення аліментів на утримання матері до 

досягнення дитиною трирічного віку. 18.02.2021 року Ленінським районним 

судом м. Миколаєва задоволено позовні вимоги частково, з батька дитини 

стягнуто аліменти на користь матері на її утримання в твердій грошовій сумі в 

розмірі 2197 гривень, щомісячно, починаючи з 22.06.2020 року і до досягнення 

дитиною трьохрічного віку (справа № 489/2897/20). 

У грудні 2020 року до 

Миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД звернувся УБД з 

питанням зняття арешту з 

пенсійного карткового рахунку 

накладеного державним 

виконавцем. 

Для надання вторинної 

правової допомоги заявнику 

Центром призначена в.о. 

заступника начальнику відділу "Миколаївське бюро правової допомоги" 

Брюханова Тетяна Олександрівна, яка на підставі наданих документів встановила, 

що картковий рахунок клієнта відносить до соціального карткового рахунку, на 

які відповідно доч.3 ст.52 Закону України " Про виконавче провадження" 

заборонено накладання арешту. Державним виконавцем в рамках виконавчого 

провадження було накладено арешт на соціальний картковий рахунок. Клієнт 

залишився без джерел існування, бо він є діючим військовозобов'язаним та 

проходить військову службу та єдиним його ждерелом доходу є грошове 

забеспечення. 

На підставі зібраних документів Тетяною Брюхановою складено заяву про 

до начальника районогов відділу державної виконавчої служби про зняття арешту 

з соціального карткового рахунку. 26.02.2021 року державним виконавцем було 

задоволено заяву про зняття арешту з карткового рахунку ветерана війни - УБД та 

знято арешт.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZWfz2c4cOUrlPEF0WURCzCcpkDC2b0Q0WynbKa4pV1UlKAWvXP1nsoAW-llvvkrnleQ4pJaVfE4coVbc6fJ8otByeTPDWC39xZJQKJcloQoMzgAT58Xm1lrynlDuxM8mqIz585M_uk1GLHBiM9fD2KMjlL8yyiu4VGhW_Yp28gZBkO9xAOIHkv67z4LzdP43F8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZWfz2c4cOUrlPEF0WURCzCcpkDC2b0Q0WynbKa4pV1UlKAWvXP1nsoAW-llvvkrnleQ4pJaVfE4coVbc6fJ8otByeTPDWC39xZJQKJcloQoMzgAT58Xm1lrynlDuxM8mqIz585M_uk1GLHBiM9fD2KMjlL8yyiu4VGhW_Yp28gZBkO9xAOIHkv67z4LzdP43F8&__tn__=kK-R
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Сімейним кодексом 

України визначено, що батьки 

зобов’язані утримувати дитину до  

досягнення нею повноліття.  

Проте після смерті матері, 

батько одружився вдруге, а про 

неповнолітню доньку «забув». 

Дівчинка залишилась жити з 

бабусею. Маючи мінімальний 

заробіток та невелику пенсію по 

інвалідності, родина перебуває  в постійній матеріальній скруті. А батько  навіть 

доньчину пенсію у зв’язку з втратою годувальника, яка нараховується їй після 

смерті матері, витрачає на власні потреби.  

Все це стало приводом для звернення бабусі до відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з надання БВПД, щоб 

отримати допомогу у написанні позову до суду про примусове стягнення 

аліментів з батька на утримання неповнолітньої доньки. Місцевий центр надав 

представляти інтереси бабусі у суді начальнику бюро Бенедюк Людмилі. 

Спершу орган місцевого самоврядування підтвердив довідками та актом 

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї обставини проживання онуки з 

бабусею і знаходження її на  повному бабусиному  утриманні, проте зазначив, що 

батьківський обов’язок не виконується щодо прийняття участі у вихованні доньки 

та її матеріального забезпечення. Зібрані докази обґрунтовували законні вимоги 

бабусі про стягнення аліментів з батька на утримання неповнолітньої доньки.   

У результаті судового засідання, позовну заяву про стягнення аліментів 

було задоволено, рішення по справі № 469/688/20 міститься в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень. 

В жовтні 2020р. до 

Миколаївського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги звернулась 

суб’єкт відповідного права, 

малозабезпечена особа, для 

захисту її прав, оскільки  

організація газорозподільної 

системи звернулась до суду щодо 

стягнення з неї грошових сум за не 

облікований (донарахований) об’єм природного газу на суму 29 136,53грн., а 

також судові витрати у розмірі 2102грн. 

Для надання вторинної правової допомоги заявниці Центром призначена 

начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Пазурчик Вікторія Дмитрівна. Справа вже перебувала в суді та після 

першої зустрічі - узгодження правової позиції із заявницею Вікторія вирушила до 
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суду де ознайомилась із матеріалами цивільної справи. На підставі  вивчених 

документів юристом, встановлено, що заявниця є споживачем природного газу та 

під час візиту для отримання контрольних показань в присутності її представника 

виявлено несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого 

перевищується діапазон обчислення лічильником газу. Про що складено акт про 

порушення, який розглянуто на комісії за результатами  якої було задоволено акт 

про порушення  та вирішено провести донарахування об’ємів природного газу за 

граничними об’ємами на суму 29 136,53грн. на підставі вказаного рішення 

позивач й звернувся до суду для стягнення заборгованості із відповідачки. 

Заявниця посилаючись на відсутність події порушення та 

несанкціонованого встановлення приладів заперечувала проти позову. Фахівчиня 

склала ряд процесуальних документів на обґрунтування позиції відповідачки у 

справі. Здійснила представництво інтересів заявниці  в суді.  

Суд дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін та свідків 

з обох сторін від 22.02.2021р. вирішив відмовити в задоволенні позову позивача в 

повному обсязі.  (№490/1324/20). 

Відповідно до ст. 150 СК 

України обов’язки щодо 

виховання дитини покладаються 

на батьків, вони зобов'язані 

виховувати дитину в дусі поваги 

до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім'ї та родини, 

свого народу, своєї Батьківщини, 

зобов'язані піклуватися про 

здоров'я дитини, її фізичний, 

духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти, готувати її до самостійного життя, зобов'язані поважати дитину. 

Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей призводить до 

наслідків, одним з яких є позбавлення батьківських прав. 

Саме з таким питанням до Миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД звернувся чоловік щодо позбавлення батьківських прав матері на чотирьох 

дітей. Для надання правової допомоги було призначено начальника відділу 

Миколаївське бюро правової допомоги Заболотькову Анастасію. 

Під час бесіди чоловік пояснив, що перебував з жінкою у 

незареєстрованому шлюбі. За час спільного проживання у них народилося четверо 

дітей. Декілька років тому, мати дітей пішла із сім’ї. Після цього вона ніколи не 

з’являлася, дітьми не цікавилася, ніколи не дзвонила, будь-який зв’язок з нею 

втрачено. Весь час лише батько забезпечує дітей усім необхідним, харчуванням 

доглядом, лікуванням, що безумовно відображається на їх фізичному розвитку, 

взаємодії з іншими, створює умови для отримання ними належної освіти. 

Фахівчиною було направлено відповідні запити до закладів освіти та медичного 

закладу щодо підтвердження фактів, викладених заявником. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZVk3OMnJvxaauceyvpS5bBBD7JNvGVK-fratsh89FI4j1MITQYOpS7slT0UtIP6eoermAMlauBzJGJwC_q4sDsOg77Eq5svvktOtjG6ml8kBN9vscoBoB0mP5-p4A9rnwegPnLEWNa095WkfJATxpVy3ZZ80RygM0k5df5nHHJvIZPTZq6BaQH2nJ2Uq_yj9Lk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZVk3OMnJvxaauceyvpS5bBBD7JNvGVK-fratsh89FI4j1MITQYOpS7slT0UtIP6eoermAMlauBzJGJwC_q4sDsOg77Eq5svvktOtjG6ml8kBN9vscoBoB0mP5-p4A9rnwegPnLEWNa095WkfJATxpVy3ZZ80RygM0k5df5nHHJvIZPTZq6BaQH2nJ2Uq_yj9Lk&__tn__=kK-R
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На підставі наданих відповідей та фактів спеціалістом складено позовну 

заяву про позбавлення батьківських прав матері дітей. Розглянувши усі матеріали 

справи та надані докази, виражаючи турботу про долю дітей позовні вимоги 

задоволені в повному обсязі (№ 482/1381/20). 

В листопаді 2020 року до 

Миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД звернулась 

малозабезпечена особа з 

інвалідністю питанням про 

визнання дійсним договір купівлі-

продажу нерухомого майна 

укладеного на товарній біржі. 

Для надання вторинної 

правової допомоги заявнику 

Центром призначена в.о. заступника начальника відділу "Миколаївське бюро 

правової допомоги" Брюханова Тетяна Олександрівна, яка на підставі наданих 

документів встановила, що клієнтка у 2001 році уклала договір купівлі- продажу 

нерухомого майна, а саме частини домоволодіння на Товарній біржі "Колондайк". 

Клієнтка має бажання укласти заповіт, але було встановлено що договір купівлі- 

продажу нерухомого майна не було нотаріально посвідчено. Договір укладено 

товарною біржею. 

На підставі зібраних документів Тетяною Брюхановою складено позовну 

заяву про визнання дійсним договіру купівлі- продажу частини домоволодіння 

укладеного на товарній біржі. 03.02.2021 року судом задоволено вимоги в 

повному обсязі, прийнято рішення суду про визнання дійсним договіру купівлі- 

продажу нерухомого майна, а саме частини домоволодіння (справа № 

489/5652/20). 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ БПД ТА 

СУБЄКТІВ НАДАННЯ БПД 
З метою розвитку людських ресурсів, підвищення кваліфікації, працівники 

центру постійно приймають участь у різноманітних семінарах та тренінгах. 

Це передбачає і самостійне вдосконалення своїх професійних навичок, і 

участь у таких видах навчань, яких  не було раніше: онлайн-трансляції, вебінари, 

онлайн-курси, тощо. 

Всі працівники Центру та бюро приймають активну участь у всіх 

навчальних заходах як на базі правових клубів PRAVOKATOR, так і навчальних 

заходах, огранізованих партнерами системи – громадськими огранізаціями.  

Так у звітному періоді фахівці Центру та бюро прийняли участь у  

вебінарах та відео-лекціях на теми: 

 05.01.2021 р. Вебінар «Особливості застосування медіації в 

адміністративних спорах». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZXHprNjciCH_cBN3ctY-h_TOvfSwvvgCm08KnEZkbmF-PNDc6s7Cg6SMp4JRMgBQhpAEjXweTtHLntnF14mBn1tCmYgyDkn_qbbVwyD1YPxYnR_dOdCWS1T6xgaWFr9eXuTxOpTOdwqMDSis3nzVX7T25JB445gcoOXcsabiSiV_brbHrNK4UfHd7a6aeHUByo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__cft__%5b0%5d=AZXHprNjciCH_cBN3ctY-h_TOvfSwvvgCm08KnEZkbmF-PNDc6s7Cg6SMp4JRMgBQhpAEjXweTtHLntnF14mBn1tCmYgyDkn_qbbVwyD1YPxYnR_dOdCWS1T6xgaWFr9eXuTxOpTOdwqMDSis3nzVX7T25JB445gcoOXcsabiSiV_brbHrNK4UfHd7a6aeHUByo&__tn__=kK-R
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 21.01.2021 р. дайджест судової практики Великої палати Верховного Суду 

України в земельних питаннях за участю держгеокадастру 

 21.01.2021 р. Особливості укладання договору довічного утримання та 

дарування. Спадкування за законом та заповітом. 

 27.01.2021 р. онлайн-зустріч з експертом «Актуальні питання у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» 

 28.01.2021 р. Вебінар «Адвокатська етика та практика розгляду скарг щодо 

поведінки адвоката» 

 28.01.2021 р. Приватизація землі 

 29.01.2021 р. Публічний звіт системи БПД Миколаївщини за результатами 

роботи у 2020 році 

 29.01.2021 р. Судовий порядок захисту прав. 

 03.02.2021 р. онлайн-лекція «Способи захисту права, свобод та інтересів 

фізичних осіб у трудових правовідносинах» 

 08.02.2021 р.та 10.02.2021 - онлайн-зустріч з експертом «Стягнення 

аліментів на непрацездатних батьків» 

 10.02.2021 р. Кібербулінг: що це, яким він буває та як від нього захиститися. 

 18.02.2021 року онлайн-зустріч з експертом «Права та обов’язки подружжя 

по утриманню»; 

 23.02.2021 року у онлайн-конференції  з теми: «Відкриття ринку 

сільськогосподарських земель»; 

 24.02.2021 року у вебінарі  з теми: «Управління багатоквартирним будинком 

та його форми. Співвідношення управління і утримання багатоквартирного 

будинку»; 

 25.02.2021 року у онлайн-конференції  з теми: «Правові аспекти у сфері 

земельних відносин»; 

 26.02.2021 року Вебінар «Алгоритм дій правника у справах про визнання 

заповітів недійсними» 

 26.02.2021 року у вебінарі «Стягнення заборгованості по пенсії ВПО. 

Проблеми виконання рішень судів»; 

 26.02.2021 року у вебінарі  з теми: «Алгоритм дій правника у справах про 

визнання заповітів недійсними»; 

 02.03.2021 року у вебінарі  з теми: «Правомірність штрафів за порушення 

правил карантину: що потрібно знати правникам»; 

 11.03.2021 року вебінар «Запобігання та протидія дискримінації за 

ґендерною ознакою». 

Протягом січня-березня 2021 р. закінчено 140 судових справ. 
Відповідно до Наказу Координаційного центру знадання правової 

допомоги № 72 від 25.11.2019 р. «Про затвердження Порядку надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за принципом екстериториальності» забезпечено 
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надання БВПД 7 громадяна спільно з 2 МЦ: Маріупольським, Одеським місцевими 
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

3.Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав 

З метою підвищення правової обізнаності мешканців територіальних 

громад та надання їм правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації та 

захисту прав і свобод людини, протягом звітного періоду на ці та інші теми 

фахівці Миколаївського центру з надання БВПД, як і  в усіх регіонах України 

проводили відео-лекції, вебінари та прямі ефіри у форматі онлайн, розміщували 

інформаційні матеріали в громадському транспорті, приміщеннях органів 

державної влади та місцевого самоврядування, поштових скриньках  тощо.  

14.01.2021 року проведено захід у Любомирівській сільській раді 

Березнегуватського району Миколаївської області на тему «Порядок укладання, 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки». 

25.01.2021 року начальником відділу Заболотькової А. проведено робочу 

зустріч з головою Миколаївської районної ради Анною Коверзневою. Під час 

зустрічі роз’яснено щодо роботи центру та бюро правової допомоги, їх 

функціонування та узгодження взаємодопомогу та співробітництво. 

10.02.2021 року головним спеціалістом відділу Могилко С. проведено  

лекцію для осіб які перебувають на обліку в 

Баштанській районній філії Миколаївського 

обласного центру зайнятості – власників 

земельних ділянок на тему «Порядок укладання 

договору оренди земельної ділянки». 

12.02.2021 року начальником Відділу Зубковим 

О. на базі Добренського старостинського округу 

Баштанської ОТГ проведено лекцію для 

мешканців села - власників земельних паїв на 

тему «Порядок отримання земельної ділянки для веденя особистого селянського 

господарства». 

19.02.2021 року фахівцями відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Анастасією Заболотьковою та 

Брюхановою Тетяною проведено лекцію для 

жителів Ольшанської ОТГ на тему "Пілотний 

проект Державний аграрний реєстр, укладання 

та розірвання договору оренди земельної 

ділянки».  Присутнім роз’яснено щодо новел у 

земельному законодавстві, основних моментів 

укладання та розірвання договору оренди землі.  
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23.02.2021 року начальником Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько В.М. у Мурахівській сільській раді Березнегуватського району 

Миколаївської області прочитав лекцію на тему «Щодо припинення договору 

оренди земельної ділянки» та роздані  інформаційні буклети на різну правову 

тематику. 

24.02.2021 року головним спеціалістом було проведено лекцію для 

працівників Веселобалківської сільської ради Казанківської ОТГ та для 

мешканців громади. Євгенія Грабчинська розповіла про “Пілотний проект 

Державний аграрний реєстр, укладання та розірвання договору оренди земельної 

ділянки”. Після завершення всім присутнім були роздані анкети учасника 

правопросвітницького заходу для анонімного заповнення та врученні 

інформаційні буклети  

03.03.2021 року фахівцями відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» 

Анастасією Заболотьковою та Брюхановою 

Тетяною проведено лекцію для жителів села 

Галициново на тему Програма "Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство". 

Присутнім розповіли про новели у 

земельному законодавстві, відкритті ринку 

землі. Також надано відповіді на інтересуючи 

питання. 

03.03.2021 року фахівцями відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Анастасією Заболотьковою та Брюхановою Тетяною проведено 

лекцію для жителів села Лимани на тему Програма "Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство". Присутнім розповіли про новели у 

земельному законодавстві, відкритті ринку землі.  

04.03.2021 року начальником відділу Зубковим О. на базі Марївського  

старостинського  округу Інгульської ОТГ проведено лекцію для мешканців села - 

власників земельних паїв на тему «Порядок приватизації земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства». 

11.03.2021 року фахівцями відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» 

Анастасією Заболотьковою та Брюхановою 

Тетяною проведено лекцію для жителів села 

Прибузьке на тему Програма "Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство". 

Присутнім розповіли про новели у 

земельному законодавстві, відкритті ринку 

землі. Також надано відповіді на інтересуючи питання. 
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23.03.2021 року проведено лекцію для колективу Дмитро-Білівської 

сільської ради Казанківської ОТГ на тему: «Пілотний проект Державний аграрний 

реєстр, укладання та розірвання договору оренди земельної ділянки». 

Протягом січня-березня було проведено 5 онлайн-вебінарів з правової 

тематики з наступних тем: 

- Виконання зобов’язань в умовах карантину, 

- Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, 

- Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, 

- Право перейти на особливий режим роботи в умовах карантину, 

- Складання заяв, скарг, процесуальних та  інших  документів правового 

характеру. 

На постійній основі здійснюються консультування та у телефоному режимі  

- допомога громадянам скласти зверннення, заяву, запити тощо.Так, протягом І 

кварталу юристами надано допомогу та складено більше 20 заяв до різноманітних 

органів та установ, здебільшого – заяви про вчинення кримінальних 

правопорушень, оскарження дій тих чи інших посадових осіб, запити на публічну 

інформацію, та ін. 

 

4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час технологій за І квартал 2021 р. працівниками Миколаївського 

центру було забезпечено доступ до правової інформації через використання 

системи «Бібліоміст» для проведення скайп-консультацій, відео-конференцій, 

забезпечено доступ до електроних сервісів Міністерства юстиції України 305 

особам. 

У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» в даний час 

на платформі розміщено наступні правові консультації: 

- Спрощені закупівлі при проведені електронного аукціону; 

- Формальні помилку у тендерах; 

- Договір часткової (пайової) участі у будівництві; 

- Списання боргів фізичним особам-підприємцям; 

- Застосування процедури торгів з обмеженою участю; 

- Відповідальність за непостановку на облік у військовому комісаріаті; 

- Укладення рамкових угод при проведенні відкритих торгів; 

- Дотримання норм забудови дачної ділянки; 

- Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
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внесено зміни і доповнення до правових консультацій з наступних тем: 

- Матеріальна відповідальність військовослужбовців; 

- Майнові права дітей та їх охорона відповідно до законодавства України; 

- Удаваний правочин: поняття та правові наслідки; 

- Фіктивний правочин: поняття та правові наслідки; 

- Реєстрація права власності за договорами купівлі-продажу нерухомого 

майна з відчуженням або розстроченням платежу; 

- Працевлаштування та допомога по безробіттю учасникам АТО; 

- Особливості внесення записів до трудової книжки мобілізованого; 

- Отримання статусу учасника бойових дій та позбавлення такого статусу; 

- Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови 

(суперфіцій); 

- Пенсія в разі втрати годувальника; 

- Стихійна торгівля: поняття та відповідальність 

- Договір пожертви: укладення і скасування 

- Відновлення виконавчого провадження внутрішньо переміщеним особам 

- Втрата (крадіжка) номерних знаків транспортного засобу: порядок дій 

- Встановлення факту спільного проживання (зміни в консультації не 

відібражаються) 

- Порядок дострокового виходу на пенсію військовослужбовця 

 

У період січня-березня 2021 р. фахівцями Миколаївського центру з 

надання БВПД  розроблено 66 тематичних буклетів та листівок на теми: 

1. Оформлення права власності на кооперативну квартиру. 

2. Відповідальність за булінг (цькування) 

3. Договір довічного утримання 

4. Захист прав споживачів у випадку укладення споживчого кредиту 

5. Порядок монетизації пільг 

6. Порядок оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО 

7. Права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та 

мовних меншин 

8. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ 

9. Виплата та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за 

найм житла 

10. Допомога на дітей одиноким матерям у 2021 році 

11. Злочини на ґрунті расової нетерпимості 

12. Оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту 

13. Особливості оформлення спадщини на тимчасово окупованій території 
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14. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги 

15. Протидія та запобігання насильству за ознакою статі 

16. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини 

17. Реструктуризація боргу за кредитним договором 

18. Відновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам після 

набуття такого статусу 

19. Реєстрація права власності на новозбудований житловий будинок 

20. Забезпечення рівних можливостей  жінок та чоловіків під час укладання 

колективних договорів та угод 

21. Компенсація вартості квитків у зв’язку з припиненням перевезення 

пасажирів під час епідемії коронавірусу 

22. Визнання права власності на квартиру у зв’язку із втратою 

правовстановлюючого документу 

23. Протидія та запобігання дискримінації за національним походженням 

24. Захист права осіб ромської національності 

25. Збільшення банком розміру процентної ставки за користування кредитом в 

односторонньому порядку 

26. Особливості отримання та оплати “лікарняних” на період карантину 

27. Порядок оформлення біометричних документів для громадян, які раніше 

документувались на територіях, що є тимчасово окупованими 

28. Пільги для дітей учасників АТО 

29. Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

30. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

31. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері 

державної служби та служби  в органах місцевого самоврядування 

32. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. 

33. Допомога особі яка доглядає за хворою дитиною у 2021 році 

34. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

35. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності 

засобів масової інформації 

36. Поновлення та вилучення будинкової книги 

37. Мобінг поняття, різновиди, причини, наслідки 

38. Відповідальність за приховування випадків булінгу педагогами, науковими 

працівниками, керівником або засновником закладу освіти. 

39. Допомога засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні 

40. Допомога на дітей над якими установлено опіку чи пілкування у 2021 році 

41. Злочини на грунті ненависті 
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42. Порядок оздоровлення та відпочинку дітей 

43. Онлайн кредитування, порядок оформлення та особливості 

44. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері 

підприємництва 

45. Особливості оформлення спадщини на тимчасово окупованій території 

46. Компенсація коштів витрачених на ремонт під’їзду, даху 

багатоквартирного будинку 

47. Складання заяв, скарг, процесуальних та  інших  документів правового 

характеру. 

48. Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи 

49. Допомога по безробіттю для організації власного бізнесу 

50. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей 

51. Протидія та запобігання дискримінації за релігією 

52. Порядок встановлення індивідуальної (автономної) системи опалення 

53. Строки позовної давності у кредитних зобов’язаннях (стягнення 

заборгованості) 

54. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів у 2021 році 

55. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням 

56. Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб 

57. Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України 

58. Кібергбулінг в освітньому середовищі 

59. Виконання зобов’язань в умовах карантину 

60. Допомога при народженні дитини у 2021 році 

61. Право перейти на особливий режим роботи в умовах карантину 

62. Примусове стаціонарне лікування або самоізоляція під час карантину 

63. Блокування шкідливого контенту в мережі Інтернет, зокрема дитячої 

порнографії 

64. Порядок виправлення помилки у свідоцтві про право власності на житло 

65. Порядок отримання земель для сінокосіння і випасання худоби. 

66. Порядок отримання викопіювань з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану 

Також протягом звітного періоду постійно здійснювались моніторингові 

перевірки діяльності бюро правової допомоги шляхом організації відео-

конференцій на платформі ZOOM, шляхом телефоних дзвінків на стаціонарні 

телефони бюро, організації дзвінків «таємний клієнт»  - з моніторингу якості 

надання консультації. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з січня-березень 2021 року Миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги - його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 4088 звернень клієнтів (у тому 

числі 1649 - від нових клієнтів), надано 3685 правових консультацій, 404 осіб 

склали  письмову заяву про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1 
Відділ 

правопросвітництва та 

надання БПД 

733 492 241 

2 Відділ «Баштанське  

БПД» 
294 290 4 

3 Відділ «Березанське  

БПД» 
558 539 19 

4 Відділ 

«Березнегуватське 

БПД» 

433 420 13 

5 Відділ «Казанківське 

БПД» 
249 225 24 

6 Відділ «Миколаївське 

БПД» 
343 295 48 

7 Відділ «Новобузьке 

БПД» 
314 299 15 

8 Відділ «Новоодеське 

БПД» 
343 322 21 

9 Відділ «Очаківське 

БПД» 
515 504 11 

10 Відділ «Снігурівське 

БПД» 
306 298 8 

 Разом по МЦ 4088 3684 404 

 



 Інформаційна довідка Миколаївського місцевого центру з надання БВПД I квартал 2021 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

399 наказів про надання БВПД,  видано 236 доручень адвокатам та 234 – 
накази штатним працівникам (представництво клієнта в суді або складання 

процесуальних документів). По 7 письмовим зверненням було прийнято рішення 

про відмову у наданні БВПД. 

 

У звітному періоді клієнти зверталися  з наступних питань: 

 

 

Консультації з питань 

права: 

кількість  відсоток 

соціальне забезпечення 294 7,2 

спадкового 240 5,9 

сімейного 557 13,5 

медичне  6 0,1 

трудового  185 4,5 

адміністративного 329 8 

земельного 461 11,2 

договірного 81 2 

житлового права 338 8,2 

інших питань цивільного 

права 

753 18,4 

з питань виконання судових 

рішень 

171 4,2 

неправові питання 2 0,05 

з інших питань 671 16,4 
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За звітний період  письмові звернення про надання БВПД було 

зареєстровано від наступних категорій громадян: 

- малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї 

нижчий суми прожиткового мінімуму) – 169 звернень, 

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

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -  160, 

- осіб з інвалідністю -  43, 

- внутрішньо-переміщених осіб –12, 

- особи, які постраждали від домашнього насильства – 7, 
- діти, які не належать до окремих категорій – 7; 

- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України – 0; 

- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту – 0; 

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку – 0, 

- особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання 

в дисциплінарному батальйоні військ. або обмеження волі – 0, 

- особи, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних 

провадженнях – 1. 

 

Всього  протягом І кварталу 2021 р. до Миколаївського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулося 1649 нових 

клієнтів, з них: 

-1643 - громадяни України, 

- 3 особа- іноземець; 

- 3 – особа без громадянства. 

 
У тому числі: 707 – чоловіки, 942 – жінки. 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД
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особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи

особи, які постраждали від домашнього насильства 

особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу 

особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" 

діти, які не належать до окремих категорій 

особи, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях 
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Крім цього, центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за І 

квартал 2021 року було: 

 

 здійснено 30 виїздів мобільного пункту та забезпечено діяльність 813 

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 984 осіб, в тому числі 873 осіб 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

дистанційного пункту доступу до БПД та 110 осіб - до мобільного 

консультаційного пункту; 

 надано методичну допомогу 59 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 прийнято для перевірки 259 актів від адвокатів, з них опрацьовано та 

оплачено 212  

 проведено 220 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 319 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 305  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 протягом І кварталу на працівників Миколаївського місцевого центру видано 

234 наказів щодо надання БВПД громадянам, а саме на складання 

документів процесуального характеру та здійснення представництва 

інтересів осіб (з них відділом правопросвітництва та надання БВПД 

безпосередньо - 92) 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

З/п 

Найменування МЦ та 

бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮУ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

о у ЗМІ 

1 

Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

3/3 86/87 6/8 14 57 41 

2 
Відділ «Баштанське 

БПД» 
5/16 20/30 3/1 23 10 35 

3 
Відділ «Березанське 

БПД» 
1/5 74/87 5/2 23 81 51 

4 

Відділ 

«Березнегуватське 

БПД» 

3/12 53/62 2/1 30 53 17 

5 
Відділ 

«КазанківськеБПД» 
2/6 59/61 2/2 18 0 30 

6 

Відділ 

«Миколаївське  

БПД» 

5/20 94/94 5/2 23 19 32 

7 
Відділ «Новобузьке 

БПД» 
4/18 272/272 4/3 33 1 26 

8 
Відділ «Новоодеське 

БПД» 
1/3 59/63 1/1 16 21 10 

9 
Відділ «Очаківське 

БПД» 
3/20 69/89 3/3 20 31 59 

10 
Відділ «Снігурівське 

БПД» 
3/7 27/28 3/2 20 732 18 

Разом по МЦ 30/110 813/873 34/25 220 305 319 

 

 


