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ЗМІСТ 

 
Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами. 

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

        Заходи з регулярного висвітлення діяльності місцевого центру, бюро 

правової допомоги у ЗМІ та на ВЕБ-ресурсах системи БПД. 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД  

        Забезпечення професійного розвитку працівників БПД та субʼєктів надання 

БПД. 

3.   Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав 

4.  Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

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

Протягом ІІ кварталу 2021 року фахівцями Миколаївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 35 

інформаційно-розʼяснювальних правопросвітницьких заходів для населення, 

спрямованих на підвищення рівня обізнаності про систему надання БПД. 

Продовжено роботу щодо визначеня 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.  

Фахівці місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою підготовки консультацій, роз’яснень 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. 

У цьому періоді найбільш актуальними питаннями, з якими звертаються до 

місцевого центру є: 

 Безкоштовне отримання земельних ділянок. 

 Оформлення права власності на земельну ділянку. 

 Приватизація земельних ділянок. 

 Порядок розірвання шлюбу, порядок стягнення заборгованості по 

аліментах та збільшення розміру аліментів. 
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 Порядок вступу у спадщину у разі пропущення строків звернення до 

нотаріуса. 

 Встановлення факту, що має юридичне значення. 

  Оформлення права власності на будинок. 

 Перерахунок пенсійних виплат. 

 Погашення кредитної заборгованості. 

 Соціальний захист учасників бойових дій. 

 

Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є 

інформування громадян про БПД, яке проводилося працівниками МЦ шляхом 

проведення правопросвітницких заходів у режимі onlanе, виїзних прийомів для 

спільнот, зокрема щодо можливості вирішення правових питань.  

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, всього протягом ІІ кварталу 2021 року працівниками Миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги Центру було проведено понад 183 правопросвітницьких 

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

прямих ефірів, вихзних приоймів, роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 Протягом звітного періоду фахівцями Центру та відділів бюро правової 

допомоги продовжено роботу щодо підготовки та розміщення правових 

відеоконсультацій з різноманітних питань, які розміщаються як на офіційній 

сторінці Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Фейсбук, а також поширюється соціальними партнерами на 

інших сторінках, щоб як можна більше глядачів мали змогу ознайомитися із 

правовою інформацією. Так, фахівці центрального офісу МЦ підготували і 

провели 10 прямих ефірів-вебінарів на теми:  

12.04.2021 - Відновне правосуддя неповнолітніх, які є підозрюваними у 

скоєнні кримінального правопорушення. 

15.04.2021 – Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни 

військовослужбовцем, який отримав поранення під час участі в АТО. 

28.04.2021 – Захист прав інтелектуальної власності. 

29.04.2021 – Захист прав споживачів кредитних послуг та інших осіб від 

незаконних дій та колекторських компаній. 

07.05.2021 – Права та обов’язки трудових мігрантів. 

11.05.2021 – Протидія та запобігання кіберзлочинності. 
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19.05.2021 року – Запобігання та протидія домашньому насильству. 

27.05.2021 року – Адміністративне затримання. 

01.06.2021 року – Права дітей в Україні. 

11.06.2021 року – Права донорів в Україні. 

07.04.2021 року начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги В. Пазурчик провела навчання, під час онлайн 

засідання Університету правових знань Миколаївської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, для викладачів та студентів Миколаївського фахового 

коледжу національного університету ім. В.О. Сухомлинського та 

Миколаївського національного аграрного універститету на тему: "Цивільний 

шлюб: права та обов'язки 

подружжя".  

Вікторія розповіла про 

переваги та недоліки шлюбних 

відносин осіб, які перебувають 

у цивільному шлюбі, про 

складності, з якими можна 

зіштовхнутися, якщо пара не 

перебуває в зареєстровану 

шлюбі тощо. Учасники онлан засідання дуже активно приймали участь у заході 

та задавали питання, про розподіл майна подружжя, про укладання шлюбного 

договору та цікавились успішною практикою юристки. 

21.04.2021 року проведено навчання для студентів менеджменту та 

інженерно - енергетичного факультетів Миколаївського національного аграрного 

університету на тему: "Порядок надання безоплатної правової допомоги. Пільги 

для працівників, які поєднують роботу з навчанням".  
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Вікторія розповіла про порядок надання Центром безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, категорії громадян, які мають право її отримати, 

порядок звернення до Центру тощо.  

Також, Вікторія розповіла про пільги для працівників, які навчаються у 

закладах вищої освіти, про алгоритм отримання відпустки для навчання 

працівниками, що поєднують працю із здобуттям освіти. Наголосила на діях, які 

допоможуть захистити права працівників-студентів у разі, їх порушення з боку 

роботодавця.  

 

«Баштанське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро було проведено наступні 

правопросвітницькі заходи: 

26.04.2021 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 вчинення домашнього насильства». 

14.05.2021 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 розірвання договору оренди 

земельної ділянки» 

19.05.2021 року головним 

спеціалістом відділу Могилко С.  на 

базі Привільненської обєднаної територіальної громади Баштанського району в 

рамках реалізації пілотного проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство»» було проведено лекцію для мешканців 

ОТГ-власників земельних ділянок на 

тему «Порядок оформлення договору 

оренди земельної ділянки» 

31.05.2021 року начальник 

відділу Зубков О. взяв участь в роботі 

спостережної комісії при Баштанській 

районній державній адміністрації, на 

якій розглядалися питання щодо 

погодження умовно-дострокового 
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звільнення осіб засуджених до позбавлення волі, а також заміни режиму їх 

тримання. 

11.06.2021 року начальником відділу Зубковим О. в рамках реалізації 

пілотного проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство»» проведено  лекцію для землевласників, які перебувають на 

обліку в Баштанській районній філії Миколаївського обласного центру 

зайнятості – власників земельних ділянок на тему «Порядок розірвання договору 

оренди земельної ділянки», а також доведено інформацію про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги. 

Фахівцями бюро підготовлено та 

записано відеоконсультації для наступного 

розміщення на офіційній сторінці центру у 

Фейсбук, а також для подальшого поширення у 

на Веб-сторінках: 

01.04.2021 року - Надання земельної 

ділянки для городництва. 

07.04.2021 року - Особливості 

кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

14.04.2021 року - Особливості внесення 

записів до трудової книжки мобілізованого. 

20.04.2021 року - Вибір банківської 

установи для виплати/отримання заробітної 

плати. 

30.04.2021 року - Види відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності. 

07.05.2021 року - Працевлаштування трудового мігранта в державі 

перебування. 

13.05.2021 року - Порядок отримання свідоцтва про народження дитини. 

20.05.2021 року - Повноваження органів опіки та піклування, сліжби у 

справах дітей у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

26.05.2021 року - Відповідальність за відмову в працевлаштуванні осіб з 

інвалідністю. 

03.06.2021 року - Майнові права дітей та їх охорона відповідно до 

законодавства України. 

24.05.2021 року начальником відділу Зубковим О. на базі Баштанського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській 

області організовано та проведено роботу дистанційного пункту, під час роботи 

якого було надано 12 правових інформацій та консультацій. 
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11.06.2021 року начальником відділу Зубковим О. організовано та 

проведено роботу дистанційного пункту в Баштанській районній філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості. 

 

 «Березанське бюро правової допомоги»: 

На Березанщині у ІІ кварталі 2021 р. стартував проект 

«Волонтер БПД». Першим волонтером, з яким 

Миколаївський МЦ 01.04.2021 р. уклав договір, 

активна жителька смт. Березанка Ганна 

Володимирівна Кушнір, спільно із якою  начальник 

бюро розробили план на квітень, де основним 

завданням є проведення інформаційної компанії у 

територіальних громадах Березанщини про роботу та 

контакти відділу "Березанське бюро правової 

допомоги", порядок отримання БПД тощо. 

Важливим напрямом роботи у справі захисту 

прав дітей  є співпраця між установами місцевого 

значення.  

Тому, 23 квітня 2021 року у 

відділі «Березанське бюро правової 

допомоги» спільно з Березанським 

районним відділом ДРАЦС, Службою у 

справах дітей Березанської селищної 

ради та Центром соціальних служб 

Березанської селищної ради відбувся 

круглий стіл на тему: «Захист прав дітей 

в компетенції кожної установи».  

13 травня 2021 року  начальник 

бюро Людмила Бенедюк прийняла участь у спільному прийомі громадян, який 

співпав з Днем відкритих дверей, що проходив на базі Березанського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області. 

Даний захід було проведено з 

метою підвищення довіри суспільства 

до пробації та ініціатив Міністерства 

юстиції України про розвиток пробації 

і розширення альтернативних санкцій 

шляхом роз’яснення суті й переваг 

пробації, а також розроблених 

ініціатив. 
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Окрім цього, завдяки налагодженій співпраці між безоплатною правовою 

допомогою та органами пробації підвищується рівень правової обізнаності 

засуджених осіб, які відбувають покарання,  на запобігання здійснення 

повторних злочинів та сприяє інтеграції таких осіб у суспільстві. 

12.05.2021 в приміщенні 

Березанської селищної ради під 

головуванням очільника 

територіальної громади Валерія 

Хоміцького відбулося засідання 

виконавчого комітету, та розглянуто 

питання про надання двом 

неповнолітнім дітям статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування, та про призначення 

опікунства над ними. Також було 

розглянуто  питання про надання дозволу на безоплатне розміщення соціальної 

зовнішньої реклами строком на 1 місяць Миколаївському місцевому центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в Березанці по вул. 

Центральна (в`їзд до смт Березанка).  

18-19 травня 2021 року в Березанському ЗЗСО I-III ступенів пройшли 

ряд заходів «Освітнього марафону» до Тижня безпеки дорожнього руху за 

участі начальника бюро, яка : 

- провела лекції для учнів 6-Б, 7-Б, 8-А класів на тему «5 факторів ризику у ДТП. 

Від чого найчастіше гинуть люди на дорозі» ; 

- взяла участь у методичній нараді з педагогами закладу освіти; 

- взяла участь як експерт з питань «Безпека дорожнього руху» на платформі 

zoom в рамках Всеукраїнського змагання Хештег-Марафон SafetyChallenge у 

зустрічі батьків 1-4 класів та 5-11 класів. 

18.05.2021 року відбулась 

спільна нарада на базі  Березанського 

районного відділу ДРАЦС за участі 

начальника вищезазначеного відділу 

ДРАЦС Катерини Курило – Грубої,  

начальника відділу "ЦНАП" 

Коблівської сільської ради Олени 

Дубініної та начальника 

Березанського бюро Людмили 

Бенедюк.  

На заході були обговорені 

питання подальшої співпраці між відділами та особливості державної реєстрації 

https://www.facebook.com/hashtag/safetychallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6mohIoc585XxO1M0AEfR8aMpMLiFPf3wsDE94OUbN0BWqsk5YZMtPPU4shIo2avc0VEikXRR76rTmWz079RlXmWRl_z8eM6GwOLzmE8PASnCW80lmk4_ZktjYKhrqB3h_bWIuwPiIYqY41hLBWy77riZidrWwa8aIT1A-nGebCg&__tn__=*NK-y-R
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актів цивільного стану, в тому числі, в рамках експериментального проекту 

"єМалятко". 

Щороку до інших держав на роботу та навчання виїжджає чимало 

українців, однак далеко не всі вони працевлаштовуються там через офіційних 

посередників. Зважуючись на це, люди переважно працюють без жодних 

соціальних гарантій, належних побутових умов, отримують занижену платню.     

Саме про «Ризики нелегальної трудової міграції» 27.05.2021 року 

говорили на семінарі для безробітних у Березанській районній філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості за участі начальника  бюро 

Людмили Бенедюк . 

15.06.2021 року  Людмила Бенедюк  відвідала Березанську селищну раду 

Миколаївської області, де вручила селищному 

голові Хоміцькому Валерію Альбіновичу 

інформаційно-новинну площадку (стенд) з 

інформацією щодо надання безоплатної правової 

допомоги, місцем знаходження та контактною 

інформацією бюро правової допомоги. 

Також під час робочої зустрічі було 

обговорено основні напрями співпраці щодо 

виконання  Програми надання безоплатної правової 

допомоги населенню на 2021-2023 роки, прийнятої 

рішенням сесії 21 травня 2021 року.  

15.06.2021 року  в Центрі надання 

адміністративних послуг Березанської селищної 

ради Миколаївської області було проведено спільний прийом громадян, 

протягом якого двоє осіб отримали правові консультації.  

В селищній раді поповнено стенди та інформаційні куточки буклетами на 

різні правові тематики для 

розповсюдження серед жителів 

громади. 

Фахівцями бюро підготовлено 

та записано для наступного розміщення 

на офіційній сторінці центру у Фейсбук, 

а також для подальшого поширення у на 

Веб-сторінках відеоконсультації на 

теми: 

17.05.2021 року - 

Повноваження уповноважених 

підрозділів органів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; 
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26.05.2021 року - Адміністративна відповідальність за порушення 

карантину; 

01.06.2021 року – Збереження житла за дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа; 

09.06.2021 року – Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу; 

14.06.2021 року – Умови і порядок здійснення донації крові та 

компонентів крові. 

У рамках Меморандуму про співпрацю та графіку спільного прийому 

громадян на 2021 рік та з метою надання безоплатної правової допомоги  

засудженим особам, які також потребують захисту своїх прав,  проведено  

спільний прийом громадян-  3 червня 2021 року на базі Березанського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській 

області за участі начальника сектору Ходана Ігоря та начальника бюро Бенедюк 

Людмили. Шість осіб отримали консультації з проблемних питань та 

роз’яснення щодо можливості реалізації свого права на безоплатну правову 

допомогу. 

У звітному періоді фахівцями бюро було PROBONO складено  4 

документів процесуального характеру: 

- Відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості за кредитним 

договором, справа № 469/37/21; 

- Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної 

особи недієздатною; 

- Клопотання про заміну первісної заінтересованої особи належною особою, 

справа № 469/903/18; 

- Заява про про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину у 

частці від доходу боржника, справа 469/288/21. 

 

 «Березнегуватське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

07.04.2021 року - Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з 

випробуванням. 

14.04.2021 року - Порядок дострокового виходу на пенсію 

військовослужбовця. 

20.04.2021 року - Легальні способи протидії колекторській компанії. 

28.04.2021 року - Судовий захист прав інтелектуальної власності в 

Україні 

06.05.2021 року -Право трудових мігрантів і членів їх сімей на освіту та 

підтвердження результатів неформального професійного навчання 
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12.05. 2021 року - Особливості прийняття спадщини дитиною. 

18.05.2021 року - Проходження корекційних програм особами, які 

вчиняють насильство в сімʼї. 

26.05.2021 року - Відповідальність за знищення рослин занесених до 

Червоної книги України. 

01.06.2021 року - Оформлення та видача паспорта громадянина України 

вперше особі, яка звертається за отриманням паспорта після досягнення 18-

річного віку.  

09.06.2021 року - Підстави та порядок припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

06.05.2021 року начальник Березнегуватського бюро правової допомоги 

Басько В.М. у Ощадбанк – 

відділенні №10014/048 в 

смт.Березнегувате провів 

інформаційну роботу для клієнтів 

банку на тему «Право громадянина 

на безоплатну правову допомогу» та 

роздані  інформаційні буклети на 

різну правову тематику.  

13.05.2021 року - у 

Березнегуватському  районному 

секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» прочитано лекцію 

на тему «Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність» 

та 03.06.21 - лекція на тему «Протидія домашньому насильству» та роздані  

інформаційні буклети на різну правову тематику. 

15.06.2021 року у Березнегуватській філії Миколаївського ОЦЗ 

прочитана лекція на тему «Захист прав ВПО».    

03.06.2021 року, за графіком, 

відбулася робота дистанційного 

пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі 

Березнегуватського районного 

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Миколаївській 

області, під час якого начальник 

бюро Басько В.М. надав правові 

консультації відвідувачам сектору. 

Також присутнім  прочитана лекція 
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на тему «Протидія домашньому насильству» та роздані  інформаційні буклети на 

різну правову тематику. 

 

 «Казанківське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення: 

07.04.2021 року - Особливості кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

 

 

13.04.2021 року - Статус члена сім’ї загиблого учасника АТО. 

22.04.2021 року - Зберігання, захист, використання та розкриття 

банківської таємниці. 

28.04.2021 року - Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної 

власності. 

06.05.2021 року - Державні гарантії щодо консульського сприяння 

трудовим мігрнатам. 

11.05.2021 року - Стягнення аліментів в порядку наказного провадження. 

З цієї ж тематики розроблено інформаційні буклети та листівки. 

18.05.2021 року - Притягнення до адміністативної відповідальності  за 

вчинення насильства в сім'ї. 

27.05.2021 року - Адміністративна віповідальність іноземців та осіб без 

громадянства. 

02.06.2021 року - Пільги щодо здобуття освіти, передбачені 

законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

09.06.2021 року - Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
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 «Миколаївське  бюро правової допомоги»: 

Фахівцями бюро записано інформаційні відеороліки для населення: 

01.04.2021 року - Сплата податку при оформлення договору купівлі 

- продажу земельної ділянки,  

06.04.2021 року - Кримінальна відповідальність неповнолітніх за 

хуліганство. 

08.04.2021 року - Обставини, які пом'якшують та обтяжую покарання у 

кримінальному процесі. 

13.04.2021 року - Державна соціальна підтримка дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо - переміщені особи,  

14.04.2021 року - Отримання статусу учасника бойових дій та 

позбавлення такого статусу. 

22.04.2021 року - Порядок повернення депозиту за договором 

банківського вкладу. 

29.04.2021 року - Право інтелектуальної власності на торгівельні марки. 

07.05.2021 року - Сприяння задоволенню національно-культурних, 

освітніх, духовних та модних потреб трудових мігрантів. 

13.05.2021 року - Примусове виконання рішень про відібрання дитини. 

21.05.2021року - Відповідальність у сфері запобігання та протидії 

домашнього насильства. 

31.05.2021 року - Договір прокату:поняття, характеристика та 

особливості правового регулювання. 

03.06.2021 року - Порядок надання соціальних стипендій студентам 

(курсантам). 

11.06.2021 року - Поняття та види безоплатної вторинної правової 

допомоги в Україні (Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу 

та суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги). 

 

16.04.2021 року 

начальник відділу бюро 

Заболотькова А.В. за 

сприянням коледжу МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського 

та Регіонального центру з 

надання БВПД в 

Миколаївській області для 

студентів коледжу 
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проведено онлайн правничий круглий стіл на тему «Забезпечення дотримання 

законності в умовах карантину» 

25.05.201 року головним спеціалістом відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Людмилою Дзядевич проведено семінар на базі 

Миколаївської районної філії Миколаївського обласного центру зайнятості для 

осіб, що перебувають на обліку як безробітні, по тему «Протидія торгівлі 

дітьми». Спеціалістом роз’яснено поняття та ризики торгівлі дітьми, а також 

види відповідальністі. В кінці 

семінару роздано інформаційні 

буклети. 

29.05.2021 року 

начальником бюро Анастасією 

Заболотьковою разом із 

Миколаївським міським центром 

підтримки ВПО та ветеранів АТО 

КУ Миколаївської міської ради 

проведено семінар на тему 

«Профілактика сексуального, 

фізичного, психологічного насилля 

над дітьми, булінгу та правовий підхід захисту прав дитини». Під час семінару 

спеціалістом роз’яснено щодо домашнього насильства, його види та 

відповідальність. 

 

 «Новобузьке бюро правової допомоги»: 

З метою формування навичок правомірної поведінки, поваги до 

законів, виховання громадянина , здатного 

відстоювати і захищати свої права, 

формування його активної громадянської 

позиції  головним спеціалістом Бюро 

Сухоруковим В.О. 02.04.2021 року було 

проведено інформаційно-роз’яснювальну 

роботу (лекція у Новобузькому 

територіальному центрі соціального 

обслуговування громадян) на тему:  

«Програма" Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство", 

«Порядок отримання БПД».  
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 «Новоодеське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення : 

02.04.2021 року - Забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків 

під час укладання колективних договорів та угод. 

06.04.2021 року - Кримінальна відповідальність за зловживання 

опікунськими правами. 

14.04.2021 року - Пільги учасникам АТО щодо сплати податків та зборів. 

21.05.2021 року – Проведення профілактичної роботи щодо кривдника, 

який вчинив домашнє насильство; 

27.05.2021 року – Адміністративне затримання, як захід забезпечення 

провадження у справах про адміністративне правопорушення; 

02.06.2021 року – Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам 

і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 років; 

10.06.2021 року – Складання заяв, скарг, процесуальних та інших 

документів правового характеру. 

15.06.2021 року – 

Посвідчення донора, статус 

Почесного донора України та 

нагородження донорів державними 

нагородами. 

 

21 квітня 2021 року 

головним спеціалістом відділу 

«Новоодеське бюро правової 

допомоги» Дорошенко Юлією 

відзнятий та розміщений на 

платформі «Facebook»  відеоролик  на правову тематику «Податкова знижка за 

користування іпотечним житловим кредитом».  У відеоролику розкриті 

особливості оформлення податкової знижки за користування іпотечним 

житловим кредитом для відшкодування частини процентів сплачених за 

договором кредитування.  

30 квітня 2021 року в.о. 

начальника відділу «Новоодеське 

бюро правової допомоги» 

Молчановим Дмитром знято для 

розміщення в соціальній мережі 

«Facebook»  відеоролик  на 

правову тематику 

«Розпорядження майновими 
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правами інтелектуальної власності».  У відеоролику розкриті питання, якими 

нормативно-правовими актами регулюється розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, перелік видів договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності, в якому порядку потрібно 

укладати договір на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності та в яких випадках при укладанні такий договір може бути нікчемним.  

06 травня 2021 року 

Дорошенко Юлією проведено 

відеоконсультацію на тему: «Право 

трудових мігрантів на 

відшкодування шкоди, заподіяної під 

час трудової діяльності в державі 

перебування», який має на меті 

привернути увагу глядачів до 

проблем трудових мігрантів на 

відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності, адже, нажаль, при 

здійсненні трудової діяльності за кордоном  громадяни України рідко коли 

знайомляться із законодавством держав перебування та не здогадуються про 

можливості відшкодування шкоди, заподіяної під 

час трудової діяльності.  

07.06.2021 року головний спеціаліст 

Дорошенко Юлія разом із старшим інспектором 

Новоодеського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Миколаївській області майором внутрішньої 

служби Володимиром Алєксєєнком провели 

спільний прийом для осіб, які перебувають на 

обліку в секторі пробації та надані консультації 

щодо  порядку поновлення строку вступу в 

спадщину, порядок розірвання трудового 

договору, порядок розірвання шлюбу подружжя 

яке має дітей, присвоєння кадастрового номеру 

земельної ділянці, порядок укладення договору 

оренди земельної ділянки . Усім присутнім було надано тематичні інформаційні 

буклети системи Безоплатної правової допомоги. 

 

 «Новобузьке бюро правової допомоги»: 

З метою правового виховання і розширення правової обізнаності 

школярів а також формування нетерпимості до насильства і злочинів, 

головним спеціалістом бюро Сухоруковим В.О. 11.05.2021 року було 
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проведено урок права у Станційній філії Новобузького ЗЗСО №1 на тему: 

«Права, обов'язки і відповідальність неповнолітніх відповідно до чинного 

законодавства. Булінг».  

12.05.2021 року головним 

спеціалістом бюро Сухоруковим В.О.було 

проведено інформаційно-роз’яснювальну 

роботу (лекція у Новобузькому  районному 

центрі зайнятості)  на тему: «Програма" 

Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство", «Порядок 

отримання БПД».  

Також у цей період фахівцями бюро 

було розроблено та записано 

відеоконсультації для наступного 

розміщення у соціальних мережах та теми:  

19.04.2021 року - Захист прав 

споживачів у випадку укладення 

споживчого кредиту.  

27.04.2021 року - Отримання свідоцтва на торгівельну марку.  

05.05.2021 року - Забезпечення права трудових мігрантів на  і членів 

їх сімей на інформацію.  

11.05.2021 року - Оспорювання батьківства та виключення з 

актового запису про народження дитини відомостей про батька дитини.  

 

Очаківське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

01.04.2021 року - Поняття рекультивації порушених земель; 

07.04.2021 року - Застосування умовно-дострокового звільнення до 

неповнолітніх; 

15.04.2021 року - Пільги для учасників АТО за кредитними 

зобов’язаннями. 

21.04.2021 року - Реструктуризація боргу за кредитним договором; 

29.04.2021 року - Право інтелектуальної власності на кваліфіковане 

зазначення походження товару; 

07.05.2021 року - Реінтеграції в суспільство трудових мігрантів; 
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13.05.2021 року - Тимчасове обмеження боржника зі сплати аліментів у 

праві виїзду за кордон. 

21.05.2021 року - Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

26.05.2021 року - Порядок виконання адміністративних стягнень у 

вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт; 

03.06.2021 року - Аліменти на повнолітню 

дитину з інвалідністю; 

11.06.2021 року - Допомога по тимчасовій 

непрацездатності. 

05 квітня 2021 року на базі Очаківського 

міськрайонного сектору філії Державної установи 

“Центр пробації” у Миколаївській області був 

проведений спільний прийом в.о. начальника 

відділу  «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілією Таворською та працівниками Очаківського 

міськрайонного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Миколаївській області. Також 

були надані консультації з наступних правових 

питань: умови призначення та розмір виплати 

допомоги по безробіттю; порядок поділу майна, що знаходиться в спільній 

сумісній власності подружжя; адміністративна відповідальність за порушення 

карантинних заходів; визнання особи такою, 

що втратила право користування жилим 

приміщенням; порядок надання БВПД. 

19 квітня, 11 травня та 24 травня 

2021 року головний спеціаліст бюро Тетяна 

Єфімова провела прийом громадян разом з 

працівниками Очаківського міськрайонного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області, надані 

консультації з наступних правових питань: 

встановлення факту родинних відносин; 

порядок виконання покарання у виді 

громадських робіт; порядок зміни розміру 

аліментів у разі їх нецільового витрачання; 



 Інформаційна довідка Миколаївського місцевого центру з надання БВПД IІ квартал 2021 

наслідки неприбуття обвинуваченого в судове засідання; порядок оформлення 

спадщину на земельний пай; спадкування за законом. 

За допомогою роботи дистанційного пункту особам засудженим до 

покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, також було роз’яснено про види 

правових послуг, які можна 

отримати, звернувшись до бюро 

правової допомоги.  

17.05.2021 року головний 

спеціаліст відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги» Тетяна 

Єфімова взяла участь у правовому 

семінарі для безробітних (цільової 

аудиторії учасників бойових дій), 

які перебувають на обліку у центрі зайнятості .  

Даний семінар проведено спільно із  заступником начальника відділу 

надання соціальних послуг Очаківської міськрайонної філії  Миколаївського 

обласного центру зайнятості – Інною Ваврик. Під час семінару спеціалісти  

розглянули питання: права учасників бойових дій, пільги та гарантії при 

працевлаштуванні, умови перебуванні на обліку в центрі зайнятості, можливості 

отримання допомогу від громадських організацій тощо. 

04.06.2021 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Тетяна Єфімова взяла участь у правовому семінарі щодо захисту 

трудових прав осіб з інвалідністю. Даний семінар відбувся в приміщенні 

Очаківської центральної районної бібліотеки спільно із  заступником начальника 

відділу надання соціальних послуг та громадської організації «Очаківська міська 

організація інвалідів». 

15.06.2021 року в.о. 

начальника відділу 

«Очаківське бюро правової 

допомоги» Лілія Таворська 

організувала виставку 

правових інформаційних 

матеріалів в Очаківській 

центральній районній 

бібліотеці. Виставка 

проводиться у рамках 

реалізації Програми 

«Прискорення приватних 
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інвестицій у сільське господарство». Вона триватиме до липня 2021 року, де всі 

охочі мають можливість поглибити свої знання із земельного права самостійно 

або прийти на консультацію до юриста. 

Таким чином, розширюємо доступ  жителів 

та гостей м.Очакова до правової допомоги та 

правопросвітництва із земельних питань.  

 Урамках роботи дистанційного 

пункту доступу до БПД та Меморандуму про 

співпрацю,  24 травня та 07 червня 2021 р. 

головний спеціаліст відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги» Тетяна Єфімова 

разом з працівниками Очаківського 

міськрайонного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській 

області провели спільний прийом громадян. 

Також особам, які перебувають на обліку 

було надано юридичні консультації з наступних питань: відповідальність за 

несплату аліментів; звільнення від кримінальної відповідальності; порядок 

позбавлення батьківських прав; спадкування за законом; поновлення строку 

вступу у спадщину; повторна видача свідоцтва про народження; порядок 

розірвання шлюбу; звернення до суду в порядку позовного провадження; 

порядок поновлення строку для прийняття спадщини нерухомого майна; 

порядок розлучення та поділ майна що є спільною сумісною власністю; 

виправлення помилки у домовій книзі; порядок зняття арешту з нерухомого 

майна; залучення захисника у кримінальному провадженні; порядок стягнення 

аліментів на дитину; порядок надання БВПД. 

11.06.2021 року головний 

спеціаліст відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» Тетяна Єфімова 

разом із працівниками Управління 

соціального захисту населення 

Очаківської міської ради здійснили 

спільний прийом громадян для 

забезпечення ефективного доступу 

жителів міста Очакова до безоплатної 

правової допомоги. Під час прийому 

громадян в Управлінні соціального 

захисту населення Очаківської міської ради були надані юридичні консультації з 

наступних питань: порядок виплати житлової субсидії у грошовій готівковій 
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формі; визнання права власності на квартиру у зв’язку із втратою 

правовстановлюючого документу; звернення до суду в порядку позовного 

провадження; внесення змін до актового запису цивільного стану про 

народження; зняття арешту з нерухомого майна. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Снігурівське бюро правової допомоги»: 

Протягом звітного періоду фахівцями бюро підготовлено та записано 

інформаційні відеороліки для населення по темам: 

07.04.2021 року - Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей. 

13.04.2021 року - Допомога по тичасовій непрацездатності учасникам 

ООС (АТО). 

21.04.2021 року - 

Повернення коштів, 

викрадених з платіжних 

карток. 

28.04.2021 року - 

Відповідальність за 

порушення авторського 

права та суміжних прав. 

06.05.2021 року - 

Переказ коштів та оподаткування доходів трудових мігрантів. 

12.05.2021 року - Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права 

спільної сумісної власності подружжя. 

19.05.2021 року - Повноваження органів управління освітою, навчальних 

закладів та установ освіти у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

27.05.2021 року - Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права 

спільної сумісної власності подружжя. 

02.06.2021року - Працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.. 

09.06.2021 року - Порядок та 

строки звернення до суду в порядку 

окремого провадження. 

Також протягом звітного 

періоду фахівцями бюро проведено 

наступні правопросвітницькі заходи: 

11.06.2021 року  начальник 

бюро Марковський В.О. для 

працівників та мешканців 
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Широківської ОТГ провів семінар на теми: «Програма Світового Банку 

"Залучення приватних інвестиції у сільське господарство"»  та «Зміни в 

земельному законодавстві» . 

 

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 разі потреби, якщо особа, яка звертається за допомогою у наданні 

безоплатної вторинної 

правової допомоги не має 

змоги самостійно 

пересуватися, спеціалісти 

центру здійснюють виїзний 

прийом додому. 

Так, протягом ІІ 

кварталу 2021 року 

працівниками Центру та 

відділами бюро здійснено 4 

виїзди до клієнтів, які в силу 

всоїх фізичних можливостей 

самостійно за отриманням 

безоплатної правової 

допомоги не змігли 

звернутись до Центру чи 

бюро правової допомоги, з наступних правових питань: 

 26.05.2021 року (м. Миколаїв) - Виплата компенсації соціальної допомоги як 

дитині війни; 

 07.06.2021 року (м. Миколаїв) - начальник відділу та в.о. заступника 

начальника відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Анастасія 

Заболотькова та Тетяна Брюханова здійснили виїзний прийом та надали 

адресну правову допомогу  гр. Суслової В.М. з питання виконання рішення 

суду ГУ ПФУ у здійсненні перерахунку пенсії. 

 08.06.2021 року (м. Миколаїв) - адресна правова допомога гр. Одоєву С.В. з 

питання складання заяви про виконання умов договору. 

 18.06.2021 року (с. Димівське, Новоодеська ОТГ) - Порядок відібрання 

дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав. 
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Миколаївським МЦ постійно забезпечується функціонування 

дистанційних пунктів консультування громадян та робота щодо розширення 

мережі (мобільних) пунктів консультування громадян в найвіддаленіших 

районах Центру, військових частинах, Ольшанської виправної колонії №53 та 

здійснення позапланових виїзних прийомів. 

Загальна кількість  здійснених виїзних (мобільних) пунктів 

консультування громадян за ІІ квартал 2021 р. становить 19, під час яких було 

надано 86 консультації та роз’яснень. 

Також фахівці намагаються розширювати мережу мобільних 

консультативних пунктів, на сьогоднішній день Центром відкрито та 

функціонує більше ніж 60 консультаційних пункти. 

Так, протягом ІІ кварталу 2021 року працівниками Центру та відділами 

бюро надано 804 консультації та роз’яснень під час проведення 757 виїздів та 

особистих прийомів громадян, в рамках роботи дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги:  

У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» фахівцями Миколаївського МЦ підготовлено та надано 

всього 798 письмових консультації, з них 576 письмових консультацій  з 

питань земельного права. 

 

Деякі з виїзних прийомів: 

11.06.2021 року в.о. заступника начальника відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Тетяною Брюхановою здійснено виїзний прийом громадян 

до с. Шевченкове. На прийомі надано консультації за питань: порядок 

оформлення спадщини спадкоємцями першої черги на земельну ділянку; 

порядок звільнення за власним бажанням; порядок приватизації земельної 

ділянки у селі для обслуговування житлового будинку; порядок продажу 

земельної ділянки сільгосп 

призначення та ін. 

10.06.2021 року фахівці 

Новоодеського бюро ПД  

здійснили виїзний прийом 

громадян до Себинського 

старостинського округу 

Костянтинівської ОТГ. 

07.06.2021 року головний 

спеціаліст бюро Вікторія 

Пушкаревська прочитала лекцію 

для працівників та мешканців 

Новоодеської міської об'єднаної 

територіальної громади на тему 
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«Укладання та розірвання договору оренди земельної ділянки» . 

14.06.2021 року начальник відділу «Новоодеське бюро правової 

допомоги» Скляров Андрій здійснив спільний виїзд зі Службою у справах дітей 

Миколаївської райдержадміністрації до громадян, які мають складні життєві 

обставини Новопетрівського та Себинського старостинського округу 

Костянтинівської ОТГ.  

У чому переваги офіційного 

працевлаштування, які соціальні 

гарантії воно надає, як знятися з місця 

реєстрації, за яких умов та на яких 

підставах здійснюється перерахунок 

пенсій, як оформити спадщину, якщо 

строки її прийняття уже пропущені, 

як оскаржити адмінпротокол, чи 

можна відтермінувати заборгованість 

зі сплати аліментів? Відповідь на ці та 

інші питання надавали 10.06.2021 

року фахівці «Новоодеського бюро 

правової допомоги», які здійснили 

виїзний прийом громадян до 

Себинського старостинського округу Костянтинівської ОТГ. Під час прийому 

також  було проведено інформування громади про реалізацію Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», та надано 

індивідуальні консультації щодо питань земельного права . 

14.05.2021 року фахівцями 

«Новобузького бюро правової допомоги» 

Миколаївського МЦ у рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» 

проведено виїзний прийом до Софіївській 

с\р с. Кам’яне, під час якого  прийнято 6 

громадян. На кожне із запитань 

відвідувачі отримали вичерпні відповіді, 

рекомендації в які установи звернутися 

задля вирішення своїх проблем. 

18.05.2021 року, в рамках реалізації 

проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестиції у сільське господарство» головний 

спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової 
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допомоги» Тетяною Єфімовою проведено робочу зустріч із працівниками 

Солончаківської сільської ради у ході якої було обговорено основні аспекти 

земельної реформи в Україні.   

Також для мешканців с. Солончаки та працівників ОМС було проведено 

лекцію на теми: «Державний аграрний реєстр - електронний майданчик для 

виробників сільськогосподарської продукції» та «Договір оренди землі: 

особливості, істотні умови, внесення змін та розірвання». 

Під час проведення прийому громадяни зверталися з різноманітних 

питань: порядок розірвання шлюбу; порядок реєстрації місця проживання 

дитини; порядок спадкування за законом; дострокове розірвання договору 

оренди землі; визнання договору дарування недійсним; звернення до суду  

в порядку позовного провадження; приватизація земельної ділянки; 

позбавлення батьківських прав; порядок отримання кадастрового номеру; 

оформлення права на спадщину; порядок призначення пенсії за віком; 

присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку; порядок 

оформлення спадщину на земельний пай; порядок розірвання трудового 

договору; перерахунок пенсії; оформлення спадкових прав на земельну 

ділянку, що перебуває в оренді; та ін.  

Миколаївський місцевий центр з надання БВПД постійно працює як над 

розширенням мережі мобільних консультативних пунктів, так і над якістю 

послуг, що надаються. 

Поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

та введені карантині заході обмежили проведення деяких заходів  у  колишньому 

режимі, одже  Он-лайн консультування та тематичні он-лайн заходи для різних 

цільових груп стали доброю практикою у роботі Миколаївського МЦ з перших 

днів карантину у 2020 році. Продовжується та розвивається ця практика і у 2021. 

Кожен, кому необхідна правова допомога, міг звернутися до Центру через засоби 

електронного та телефонного зв’язку, різними каналами комунікації  -Telegram-

канал, через заcоби поштового зв’язку, Viber, у тому числі  хелп-деск,  

mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.mk.ua, сторінку місцевого центру у соціальній 

мережі Facebook,  тощо. 

Так протягом ІІ кварталу 2021 р. працівниками Центру та відділами бюро 

було надано 4 скайп – консультації та роз’яснень, 16 консультацій громадян 

засобами зв’язку Viber,  711 консультації та роз'яснень за допомогою 

телефонного зв'язку, програму HelpDesk – 48 консультацій. 

 

 

 

mailto:chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua
mailto:chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua
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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 ІІ кварталу 2021 р. здійснено 259 публікації, з них:  

 На телебаченні  – 3,  

 виступи на радіо  – 2,  

 друкована  преса – 1, 

 розміщення інформації в мережі Internet, Веб-сайт організацій – 217,  

 сторінки партнерів на Фейсбук – 35,  

 незалежні Інтернет ЗМІ – 1;  

деякі з них:  

01.04.2021 року на офіційному сайті Березнегуватської громади 

Миколаївської області, Баштанський район розміщено статтю «Санітарні норми 

для торгівельних закладів (магазинів) під час карантину». 

https://berezneguvatska-gromada.gov.ua/news/1617267762/  

05.04.2021 року на офіційному сайті Коблівської сільської територіальної 

громади Миколаївської області розміщено статтю « ОГОЛОШЕННЯ! Режим 

роботи Миколаївського місцевого центру з НБВПД та бюро на час карантину!». 

https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1617631599/ 

07.04.2021 року на офіційному сайті Новобузької громади Миколаївської 

області, Новобузького району розміщено статтю «Правові наслідки судимості».  

https://novobuzka-gromada.gov.ua/news/1617800138/  

08.04.2021 року на офіційному сайті Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки розміщено статтю ««Цивільний шлюб: права 

та обов’язки подружжя». 

http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/4298-tsivilni-shlyub-prava-ta-

obovyazki-podruzhzhya  

08.04.2021 року в програмі Радіодень радіо Миколаїв ФМ та ТВ 

«Суспільний» начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмила Бенедюк дає коментар «Як протистояти незаконним діям колекторів». 

https://mk.suspilne.media/episode/40215?fbclid=IwAR0QWs9PLhqMoL1fQV

9wAGhbFa3IwpXJhsof7e8t2zczLsmqth57s4rfr5c  

14.04.2021 року на офіційному сайті Новоодеської міської ради 

розміщено статтю «Право на безоплатне одержання ліків учасниками АТО 

(ООС)». 

https://berezneguvatska-gromada.gov.ua/news/1617267762/
https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1617631599/
https://novobuzka-gromada.gov.ua/news/1617800138/
http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/4298-tsivilni-shlyub-prava-ta-obovyazki-podruzhzhya
http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/4298-tsivilni-shlyub-prava-ta-obovyazki-podruzhzhya
https://mk.suspilne.media/episode/40215?fbclid=IwAR0QWs9PLhqMoL1fQV9wAGhbFa3IwpXJhsof7e8t2zczLsmqth57s4rfr5c
https://mk.suspilne.media/episode/40215?fbclid=IwAR0QWs9PLhqMoL1fQV9wAGhbFa3IwpXJhsof7e8t2zczLsmqth57s4rfr5c
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https://nodmr.gov.ua/index.php/gostyam/180-novoodeske-biuro-pravovoi-

dopomohy/684-pravo-na-bezoplatne-oderzhannya-likiv-uchasnikami-ato-oos  

20.04.2021 року на офіційному сайті Баштанська громада, Баштанський 

район, Миколаївська область розміщено статтю «Порядок повернення банком 

депозиту у судовому порядку» 

https://bashtanskaotg.gov.ua/news/poryadok-povernennya-bankom-depozitu-u-

sudovomu-poryadku-2021-04-20 

20.04.2021 року на офіційному сайті Березнегуватська громада 

Миколаївська область, Баштанський район розміщено статтю «Правові наслідки 

судимості» 

https://berezneguvatska-gromada.gov.ua/news/1618927685/ 

22.04.2021 року на офіційному сайті Миколаївський національний 

аграрний університет розміщено статтю «Чергова онлайн-зустріч зі 

стейкхолдерами на кафедрі публічного управління та адміністрування і 

міжнародної економіки 

http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/Cherhova-onlain-zustrich-zi-

steikkholderamy-na-kafedri-publichnoho-upravlinnia-ta-administruvannia-i-

mizhnarodnoi-ekonomiky.html 

22.04.2021 року на офіційному сайті Миколаївська районна державна 

адміністрація розміщено статтю «Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна 

моїх прав» 

https://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=94761  

22.04.2021 року на офіційному сайті Незалежного інтернет ЗМІ «Центр 

новостей» розміщено статтю «Звіт, моніторінг та презентація системи Custody 

Records, як найбільш ефективного механізму у попередженні порушення 2021» 

https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0

%b3-%d1%82%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1

%96%d1%8f-

%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97w

b_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4 

24.04.2021 року на офіційному сайті (ФБ) Управління дотримання прав 

людини Національної поліції України розміщено статтю «У Миколаївському 

міському центрі безоплатної правової допомоги за «круглим» столом зібралися» 

https://www.facebook.com/police.human.right/posts/113108510891459  

27.04.2021 року на офіційному сайті Софіївська громада Миколаївська 

область, Баштанський район розміщено статтю «Щорічна допомога на 

оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

https://nodmr.gov.ua/index.php/gostyam/180-novoodeske-biuro-pravovoi-dopomohy/684-pravo-na-bezoplatne-oderzhannya-likiv-uchasnikami-ato-oos
https://nodmr.gov.ua/index.php/gostyam/180-novoodeske-biuro-pravovoi-dopomohy/684-pravo-na-bezoplatne-oderzhannya-likiv-uchasnikami-ato-oos
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/poryadok-povernennya-bankom-depozitu-u-sudovomu-poryadku-2021-04-20
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/poryadok-povernennya-bankom-depozitu-u-sudovomu-poryadku-2021-04-20
https://berezneguvatska-gromada.gov.ua/news/1618927685/
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/Cherhova-onlain-zustrich-zi-steikkholderamy-na-kafedri-publichnoho-upravlinnia-ta-administruvannia-i-mizhnarodnoi-ekonomiky.html
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/Cherhova-onlain-zustrich-zi-steikkholderamy-na-kafedri-publichnoho-upravlinnia-ta-administruvannia-i-mizhnarodnoi-ekonomiky.html
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/Cherhova-onlain-zustrich-zi-steikkholderamy-na-kafedri-publichnoho-upravlinnia-ta-administruvannia-i-mizhnarodnoi-ekonomiky.html
https://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=94761
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://hub1news.com/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1nUMhcDzdvI0iWB97wb_auLqJoaK9e-zc3J3SS2hDF25ZH5FOaCK98g-4
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/113108510891459
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https://sfotg.gov.ua/news/1619536117/  

06.05.2021 року на офіційному сайті Казанківська громада Миколаївська 

область, Казанківський район розміщено статтю «Переваги та недоліки 

встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на автомобіль в Україні 

https://kazanka-gromada.gov.ua/news/1620304145/ 

06.05.2021 року в Новобузькій районній газеті «Вперед» вийшла стаття 

«Не очікувала такого». 

https://drive.google.com/file/d/1vIewgP8QJg_d4sMYQCr8V3mJRVxJ_HGQ/

view?usp=sharing  

11.05.2021 року на офіційному сайті Cнігурівська міська територіальна 

громада Баштанський район, Миколаївська область розміщено статтю 

«Прийняття спадщини дитиною 

https://snigurivska-gromada.gov.ua/news/1620716999/  

18.05.2021 року на офіційному сайті Новобузька громада Миколаївська 

область, Новобузький район розміщено статтю «Підстави звільнення від 

нарахованої заборгованості по сплаті аліментів 

https://novobuzka-gromada.gov.ua/news/1621343635/  

18.05.2021 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 

«Захист прав внутрішньо переміщених осіб. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=17LJV1IEFI0&fbclid=IwA

R3AVpv7auyshe5p_ppvTjyodyl9l7dLqsjjcNjMyT0QZDGvpb6NOXYA9Dw  

25.05.2021 року на офіційному сайті Казанківська громада Миколаївська 

область, Казанківський район розміщено статтю «Покарання за незаконне 

перетинання державного кордону» 

https://kazanka-gromada.gov.ua/news/1621942891/  

01.06.2021 року на офіційному сайті Володимирівська громада 

Казанківський район Миколаївська область розміщено статтю «Реєстрація місця 

проживання новонародженої дитини» 

https://volodymyrivska-

gromada.gov.ua/news/1622531405/?fbclid=IwAR3SQPIkaa8NBaNBScvI73JNxF73l3

3scvV02ope2ZUvQjRHdZHxb9U6jv4 

03.06.2021 року в прямову ефірі Філії акціонерного товариства 

"Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Миколаївська регіональна 

дирекція" «Миколаїв» начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Пазурчик провела 

виступ на тему «Безоплатна правова допомога» 

https://sfotg.gov.ua/news/1619536117/
https://kazanka-gromada.gov.ua/news/1620304145/
https://drive.google.com/file/d/1vIewgP8QJg_d4sMYQCr8V3mJRVxJ_HGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIewgP8QJg_d4sMYQCr8V3mJRVxJ_HGQ/view?usp=sharing
https://snigurivska-gromada.gov.ua/news/1620716999/
https://novobuzka-gromada.gov.ua/news/1621343635/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=17LJV1IEFI0&fbclid=IwAR3AVpv7auyshe5p_ppvTjyodyl9l7dLqsjjcNjMyT0QZDGvpb6NOXYA9Dw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=17LJV1IEFI0&fbclid=IwAR3AVpv7auyshe5p_ppvTjyodyl9l7dLqsjjcNjMyT0QZDGvpb6NOXYA9Dw
https://kazanka-gromada.gov.ua/news/1621942891/
https://volodymyrivska-gromada.gov.ua/news/1622531405/?fbclid=IwAR3SQPIkaa8NBaNBScvI73JNxF73l33scvV02ope2ZUvQjRHdZHxb9U6jv4
https://volodymyrivska-gromada.gov.ua/news/1622531405/?fbclid=IwAR3SQPIkaa8NBaNBScvI73JNxF73l33scvV02ope2ZUvQjRHdZHxb9U6jv4
https://volodymyrivska-gromada.gov.ua/news/1622531405/?fbclid=IwAR3SQPIkaa8NBaNBScvI73JNxF73l33scvV02ope2ZUvQjRHdZHxb9U6jv4
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https://mk.suspilne.media/episode/43365  

09.06.2021 року на офіційному сайті Коблівська сільська територіальна 

громада Миколаївська область розміщено статтю «Нотаріальне засвідчення 

вірності перекладу» 

https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1623222655/ 

14.06.2021 року на офіційному сайті Березанська громада Миколаївська 

область розміщено статтю «Права донорів в Україні» 

https://berezanska-gromada.gov.ua/news/1623655634/ 

 

З метою покращення ефективності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, забезпечення правопросвітницької діяльності та доступу 

мешканців регіону до правових послуг постійно ведеться робота щодо 

розроблення та виготовлення  інформаційної продукції – буклетів, листівок. 

Так протягом ІІ кварталу фахівцями Миколаївського центру та бюро правової 

допомоги розроблено та роздруковано власними силами численну продукцію на 

наступні теми: 
1. Відповідальність за відмову в працевлаштуванні осіб з інвалідністю 

2. Повноваження органів опіки та піклування, служб у справах дітей у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству 

3. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування 

4. Адміністративна відповідальність за порушення карантину 

5. Відшкодування моральної шкоди, заподіяну неповнолітнім 

6. Встановлення факту народження на тимчасово окупованій території 

7. Заборгованість за кредитним договором перед банком, що ліквідується 

8. Збереження житла за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та 

особами з їх числа 

9. Підстави для позбавлення тимчасового захисту в індивідуальному порядку 

10. Повноваження уповноважених підрозділів органів національної поліції україни у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству 

11. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

12. Умови і порядок здійснення донації крові та компонентів крові 

13. Форми захисту прав інтелектуальної власності 

14. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням 

15. Порядок дострокового виходу на пенсію військовослужбовця 

16. Відповідальність за знищення рослин занесених до Червоної книги України  

17. Легальні способи протидії колекторській компанії 

18. Особливості прийняття спадщини дитиною 

19. Права та обовʼязки осіб, яким надано тимчасовий захист 

20. Право трудових мігрантів і членів їхніх сімей на освіту та підтвердження результатів 

неформального професійного навчання 

21. Проходження корекційних програм особами, які вчиняють насильство в сімʼї 

22. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні 

23. Забезпечення безпеки та якості донорської крові та компонентів крові 

https://mk.suspilne.media/episode/43365
https://koblivska-gromada.gov.ua/news/1623222655/
https://berezanska-gromada.gov.ua/news/1623655634/
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24. Оформлення та видача паспорта громадянина України вперше особі, яка звертається за 

отриманням паспорта після досягнення 18-річного віку 

25. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги 

26. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства 

27. Притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї 

28. Стягнення аліментів в порядку наказного провадження 

29. Зберігання, захист, використання та розкриття банківської таємниці 

30. Державні гарантії щодо консульського сприяння трудовим мігрантам 

31. Зонування земель у межах населених пунктів 

32. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності 

33. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 

34. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги 

35. Пільги щодо здобуття освіти, передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування 

36. Національний реєстр донорів крові 

37. Статус члена сім’ї загиблого учасника АТО 

38. Підстави і строк надання тимчасового захисту 

39. Договір прокату: поняття, характеристика та особливості правового регулювання 

40. Обставини, які пом'якшують та обтяжую покарання у кримінальному процесі 

41. Порядок надання соціальних стипендій студентам (курсантам) 

42. Порядок повернення депозиту по договору банківського вкладу 

43. Право інтелектуальної власності на торговельні марки 

44. Примусове виконання рішення про відібрання дитини 

45. Заготівля, переробка, тестування, зберігання, розподіл та реалізація донорської крові та 

компонентів крові 

46. Захист прав споживачів у випадку укладення споживчого кредиту 

47. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за хуліганство 

48. Кримінальна відповідальність за зловживання опікунськими правами 

49. Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем ,або особою яка 

потребує додаткового захисту 

50. Оспорювання батьківства та виключення з актового запису про народження дитини 

відомостей про батька дитини 

51. Порядок оподаткування при оформленні договору купівлі продажу земельної ділянки 

52. Строки військової служби і Звільнення з військової служби 

53. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їхніх сімей на інформацію 

54. Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального припису 

55. Отримання свідоцтва про торгівельну марку 

56. Поняття та види безоплатної первинної правової допомоги в Україні (суб’єкти права на 

безоплатну первинну правову допомоги та суб’єкти надання безоплатної первинної правової 

допомоги) 

57. Право громадян на охорону здоров’я 

58. Право баби та діда, прабаби та прадіда на спілкування з онуками, правнуками 

59. Адміністративне затримання, як захід забезпечення провадження у справах про 

адміністративне правопорушення 

60. Зловживання опікунськими правами 

61. Посвідчення донора, статус Почесного донора України та нагородження донорів 

державними нагородами 
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62. Проведення профілактичної роботи щодо кривдника, який вчинив домашнє    насильство 

Процедур 

63. Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського 

піклування після досягнення 18 років 

64. Пільги учасникам АТО щодо сплати податків та зборів 

65. Податкова знижка за користування іпотечним житловим кредитом 

66. Право громадян на страйк 

67. Складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру 

68. Пільги для учасників АТО за кредитними зобов’язаннями 

69. Право інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товару 

70. Реінтеграції в суспільство трудових мігрантів 

71. Тимчасове обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за кордон 

72. Відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав 

73. Допомога по тимчасовій непрацездатності учасника АТО (ООС) 

74. Повноваження органів управління освітою, навчальних закладів та установ освіти у сфері 

запобігання протидії домашньому насильству 

75. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей. 

76. Оскарження постанови за порушення правил карантину 

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

додаткового захисту 

78. Переказ коштів та оподаткування доходів трудових мігрантів. 

79. Повернення коштів, викрадених з платіжних карток 

80. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності 

подружжя 

 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД : 

Миколаївським місцевим центром з надання БВПД у ІІ 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 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 46 

контрактів/договорів з адвокатами для надання безоплатної вторинноїх правової 

допомоги, з них 6 на тимчасовій основі (екстериторіальність), протягом ІІ 

кварталу видано 168 доручень адвокатам,  та 240 – наказів про уповноваження 

працівників центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
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прийнято на перевірку 228 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. 

У ІІ кварталі 2021 року фахівцями відділу організації надання вторинної 

правової допомоги було здійснено моніторинг справ працівників та адвокатів. 

За результатами проведеного моніторингу виокремлено успішні практики, які 

оприлюднено на офіційній сторінці Центру у мережі Facebook тощо. 

Проводиться опитування клієнтів рівнем задоволеності наданою 

вторинною правовою допомогою. Переважна кількість клієнтів задоволена 

роботою адвокатів і працівників центру.  

Позитивний досвід. 

 

В травні 2020р. до 

Миколаївського МЦ звернувся 

суб’єкт відповідного права, 

учасник бойових бій, для 

захисту його майнових прав, 

оскільки колекторська кампанія 

звернулась до приватного 

нотаріуса для видання 

виконавчого документу для 

стягнення із заявника 17 

881,74грн., а також витрати на вчинення виконавчого напису нотаріуса в сумі 

500 грн. Для надання вторинної правової допомоги заявнку Центром призначена 

начальниця відділу правопросвітництва та надання БПД Пазурчик Вікторія 

Дмитрівна. 

На підставі наявних документів юристка встановила, що заявник ще в 

2013році уклав із банком кредитний договір, який виконував. Минуло 7 років та 

одного дня він не зміг отримати в банку заробітну плату, оскільки працівники 

банку повідомили, що його рахунки під арештом. В подальшому виявилось, що 

колекторська кампанія придбала в первісного кредитора усі права та обов’язки 

за кредитним договором та звернулась до приватного нотаріуса для отримання 

виконавчого напису нотаріуса для стягнення із заявника 17 881,74грн., а потім й 

до приватного виконавця для стягнення визначених грошових сум. Приватний 
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виконавець заарештував всі рахунки для найшвидшого виконання вказаного 

документу. Однак, заявник не визнавав заборгованість вважав її безпідставною, 

оскільки виконав всі зобов’язання перед банком, а із колекторами ніяких 

правочинів не підписував. 

Вікторія звернулась від імені громадянина до приватного виконавця для 

скасування обтяження банківських рахунків, а також підготувала позов до суду 

для оскарження виконавчого документу. А також ряд інших процесуальних 

документів по справі, зокрема для зупинення стягнення із заявника. Здійснила 

представництво інтересів у вказаній справі. 

Суд дослідивши матеріали справи, від 22.02.2021р. задовольнив позовні 

вимоги в повному обсязі, визнав виконавчий напис нотаріуса таким, що не 

підлягає виконанню чим скасував безпідставно нараховану заборгованість. 

 

Невиплата заробітної плати є посяганням на право на саме життя, за якою 

право заробляти собі на життя є 

невід’ємним від права на саме 

життя, оскільки останнє є 

реальним лише тоді, коли 

матеріально забезпечене. 

До місцевих центрів та 

бюро системи БВПД дуже часто 

звертаються клієнти щодо 

заборгованості по заробітній 

платі. Саме з таким питанням в 

грудні 2020 року до Баштанського бюро правової допомоги вдруге звернулась 

малозабезпечена особа, для стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної 

плати. Для надання вторинної правової допомоги заявнику призначена юристка 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Надія 

Матвєєва, яка на підставі наданих документів було встановила про наявну 

заборгованість з виплати заробітної плати заявнику роботодавцем, яка склалася з 

травня по жовтень 2020 року у розмірі 19315,54грн.  

На підставі зібраних документів Надією Матвєєвою складено заяву про 

видачу судового наказу про стягнення з ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ 

«Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» нарахованої, 

але невиплаченої заробітної плати. 12.01.2021 року судом задоволено вимоги в 

повному обсязі, видано судовий наказ про стягнення з боржника нарахованої, 

але невиплаченої заробітної плати у сумі 19315,54грн. (справа № 468/19/21-ц). 
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В вересні  2020 року до 

Миколаївського МЦ 

звернулась ВПО про визнання 

права власності в порядку 

спадкування.  

Для надання вторинної 

правової допомоги заявнику 

Центром призначена в.о. 

заступника начальника відділу 

"Миколаївське бюро правової 

допомоги"  Брюханова Тетяна, яка на підставі наданих документів  встановила, 

що у клієнтки помер її батько після його смерті залишилась спадщина у вигляді  

нерухомого майна, яке розташовано на тимчасово окупованій території та вона 

не має на руках оригіналу правоустановчого документу на нерухоме майно. Вона 

звернулась до державного нотаріуса у м. Миколаєві за місцем реєстрації як ВПО 

якою їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом 

так як відсутній  оригінал правоустановчого документу на квартиру. 

По результату складено позовну заяву  про  визнання права власності в 

порядку спадкування за законом напідстааві ст.392 ЦК України. 19.02.2021 р. 

задоволено вимоги клієнтки в повному обсязі, прийнято  рішення суду про 

визнання права власності в порядку спадкування  за законом за клієнткою на 

частку квартири, що розташована на тимчасово окупованій території та на 

грошові вклади у установах банку. (справа № 235/7313/20) 

 

В грудні 2020 року до 

Миколаївського МЦ звернулась 

суб’єкт відповідного права, 

малозабезпечена особа, для 

захисту її майнових прав для 

оскарження заборгованості за 

кредитом у розмірі 37 263 грн. 

79 коп.  

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 встановила, що заявниця ще у 

2014 році отримала кредит. Зобов’язання по якому виконувала, сплачувала на 

рахунок в банку грошові кошти, мала квитанції на підтвердження. Однак, у 2020 

році вона дізналась, що банк дещо раніше перепродав вказаний кредит іншій 
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фінансовій установі. Відтепер, новий кредитор вимагає від неї 37 263грн 79коп. 

на підставі виконавчого напису нотаріуса. Вікторія, роз’яснила які документи 

необхідно зібрати додатково для захист прав заявниці  

На підставі отриманих документів вона підготувала позов до суду, 

здійснила представництво інтересів заявниці в суді. Суд вирішив від 22.03.2021р. 

задовольнити позовну заяву в повному обсязі. (№487/7819/20). 

В січні 2021 року до 

Миколаївського МЦ звернувся 

суб’єкт відповідного права, 

учасник бойових дій, для 

захисту своїх прав на соціальне 

забезпечення та отримання 

державної допомоги у повному 

обсязі. 

Для надання вторинної 

правової допомоги заявниці 

Центром призначена головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Іванюк Наталя Миколаївна, яка під час 

спілкування встановила, що заявник отримав щорічну разову грошову допомогу 

до 5 травня за 2020 рік у сумі 1390 грн. Відповідно до норм чинного 

законодавства України одноразова грошова допомога до 5 травня бути 

виплачена у розмірі 8 190 грн., тобто 5 прожиткових мінімумів на одну особу, 

яка втратила працездатність. Таким чином , розмір недоотриманої грошової 

допомоги становить 6 800 грн. Наталею роз’яснено які документи необхідно 

зібрати додатково для захисту прав заявника.  

На підставі отриманих документів вона підготувала позов до суду. Суд, 

розглянувши справу за правилами спрощеного позовного провадження, вирішив 

від 17.03.2021р. задовольнити позовну заяву в повному обсязі. (№400/833/21). 

 

На сьогодні в 

Україні є досить 

розповсюджена практика 

застосування нотаріусом 

виконавчого напису. Його 

застосування переважно 

полягає у захисті 

цивільних прав кредитора 

(стягувача) щодо 

стягнення з боржника в 

позасудовому порядку 
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грошових сум, або витребування майна. 

Так, у грудні 2020 року до відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Миколаївського місцевого центру з надання БВПД звернулась малозабезпечена 

особа І., з питанням щодо визнання виконавчого напису нотаріусу на суму боргу 

94 187 грн. 34 коп. таким, що не підлягає виконанню. Для надання вторинної 

правової допомоги заявниці Миколаївським місцевим центром з надання БВПД 

була призначена в.о. начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська. 

Під час зустрічі із клієнткою, на підставі наданих документів було 

виявлено, що в 2016 році між громадянкою І. та ПАТ Банк «ТРАСТ» було 

укладено кредитний договір, який вона виконувала. В липні 2020 р. клієнтка 

отримала на адресу своєї колишньої роботи, постанову приватного виконавця 

про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи 

боржника. В ході роботи було встановлено, що Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС» придбало в первісного 

кредитора усі права та обов’язки за кредитним договором та звернулося до 

приватного нотаріуса для отримання виконавчого напису нотаріуса для 

стягнення із клієнтки 94187 грн. 34 коп.., а потім й до приватного виконавця для 

стягнення визначених грошових сум. Приватний виконавець заарештував всі 

рахунки клієнтки. 

Після вивчення матеріалів справи та зібрання всіх необхідних документів 

Лілія Таворська підготувала до суду позовну заяву про визнання виконавчого 

напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню та заяву про забезпечення 

позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису, адже на 

підставі наданих документів вбачалося порушення прав громадянки І. 

Виконавчий напис вчинено з порушенням вимог чинного законодавства України, 

а саме: громадянка І. не була повідомлена про зміну кредитора та не отримувала 

жодних вимог від нього; подані новим кредитором документи не підтверджували 

безспірності заборгованості боржника перед стягувачем, також 

правонаступником не було належним чином повідомлено громадянку І. про 

наявність заборгованості. 

03 березня 2021 року рішенням Очаківського міськрайонного суду 

позовні вимоги було задоволено повністю: визнати виконавчий напис, вчинений 

приватним нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню та стягнути з 

відповідача на користь клієнтки судовий збір, справа №483/153/21. 
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Досить часто 

батьки не виконують свій 

обов’язок з утримання 

дітей, а відтак виникає 

необхідність стягнення не 

лише аліментів, а й 

заборгованості по 

аліментам. При цьому, слід 

зазначити, що на таких 

батьків, у випадку 

прострочення виконання 

зобов’язання, покладається додаткова фінансова відповідальність, а саме – 

нараховується пеня на прострочену суму заборгованості по аліментам. З питання 

стягнення пені за несвоєчасну сплату аліментів звернулась жінка до відділу 

«Березанське бюро правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД, яка зазначила, що колишній чоловік не виконує свої обов’язки 

по сплаті аліментів на утримання двох дітей і тому розмір заборгованості 

складає 102 955,53 грн. 

Здійснювати захист прав жінки було покладено на начальника відділу 

Бенедюк Людмилу Олександрівну (Людмила Бенедюк), яка підготувала позовну 

заяву до Краматорського міського суду Донецької області та здійснила 

розрахунок неустойки (пені), виходячи із суми заборгованості відповідача по 

аліментах за період прострочення сплати аліментів з лютого 2017 року по липень 

2020 року (до повноліття старшого сина), згідно з правовою позицією, 

висловленою у постанові Великої Палати Верховного Суду у справі № 

572/1762/15-ц. 

Рішенням Краматорського міського суду Донецької області від 02.03.2021 

року по справі № 234/12725/20 позовні вимоги були задоволено повністю та 

стягнуто на користь жінки пеню за прострочення сплати аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей у сумі 27 223, 98 грн.  

 

В січні 2021 року до 

Миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД 

звернулась внутрішньо 

переміщена родина для 

захисту та відновлення їх 

прав – оскарження 2-х 

постанов про притягнення 

до адміністративної 
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відповідальності за ч.1 ст.204-2 КУпАП, із застосуванням адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 700 грн. складених працівниками 

прикордонної служби. 

Для надання вторинної правової допомоги заявнику та заявниці Центром 

призначена начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Пазурчик Вікторія Дмитрівна, яка під час спілкування із 

громадянами, а також вивчення наданих ними документів з'ясувала, що відносно 

чоловіка та жінки - складено протоколи про притягнення їх до адміністративної 

відповідальності - як осіб, що незаконно перетнули державний кордон України з 

тимчасово окупованої території України до Російської Федерації через 

тимчасово непрацюючий пункт пропуску. 

На дату події була відсутня можливість вільного перетину лінії 

розмежування через пункти в’їзду на авто, зі сторони тимчасово окупованих 

територій. Тобто, був наявний один пішохідний пункт пропуску в Луганській 

області. Саме тому, родина із 4-річною донькою на власному авто діяли в стані 

крайньої необхідності, перетнули кордон не через пункт пропуску, через 

відсутність альтернативи повернутись до України. Надалі, родина самостійно 

звернулась до суду для оскарження адміністративних постанов. Однак рішенням 

судів першої інстанції отримали відмову в задоволенні їх позовів. 

Вікторія, здійснила захист їх прав на стадії апеляційного провадження. 

Склала 2 апеляційні скарги та подала до апеляційного адміністративного суду в 

Донецькій області. Організувала проведення слухання апеляційної справи в 

режимі відео конференції на базі Миколаївського апеляційного суду. Здійснила 

представництво у двох апеляційних провадженнях захищаючи інтереси родини 

та здобула перемогу в обох справах. 

Перший апеляційний адміністративний суд вирішив дві апеляційні скарги 

задовольнити, скасувати рішення першої інстанції та скасувати постанови про 

адміністративне правопорушення від 15.04.2021р. (№ 418/3416/20, № 

418/3417/20).  

 

До Миколаївського 

місцевого центру з надання 

БВПД звернулася 

громадянка, особа 

похилого віку, щодо видачі 

обмежувального припису 

щодо кривдника. 

Для надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 
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призначено начальника відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Заболотькову Анастасію. 

Під час розмови із заявницею встановлено, що в одній квартирі проживає 

вона разом зі своїм чоловіком, особою з інвалідністю І групи по зору, донькою 

та онуком. Починаючи з 2016 року онук систематично вчиняє домашнє 

насильство щодо усіх членів сім’ї. У 2020 році агресія кривдника посилилась. 

Насильство проявлялося у постійних скандалах, приниженнях, нецензурній 

лайці, образах, відібрання грошей та документів, бійках. 

Постійні виклики та дії органів поліції та притягнення кривдника до 

адміністративної відповідальності не призвели до його виправлення та 

поліпшення ситуації, а тому іншого виходу як видачу обмежувального припису 

щодо кривдника вона не находить. 

Вислухавши заявницю та на підставі наданих документів Анастасією 

складено заяву про видачу обмежувального припису щодо кривдника та 

здійснено представництво інтересів у суді. 

20 квітня 2021 року рішенням Ленінського районного суду м. Миколаєва 

заяву задоволено, обмежувальний припис видано строком на 6 місяців, яким 

заборонено кривднику перебувати у місці спільного проживання із заявницею, 

заборонено вести листування, телефонні переговори або контактувати з нею 

особисто чи через третіх осіб. 

Також кривдника направлено для проходження колекційної програми для 

осіб, які вчинили домашнє насильство. Рішення суду виконується негайно 

(справа №489/1560/21).  

 

Систематична 

несплата орендної плати 

(два і більше разів) за 

користування земельною 

ділянкою є підставою для 

розірвання договору 

оренди землі. Тобто, якщо 

орендар двічі не сплатив 

орендну плату власнику 

земельної ділянки, то в 

орендодавця є підстави для 

розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку шляхом подачі 

позову до суду. 

Зі скаргою на підприємство-орендаря, яке не сплачувало орендну плату за 

користування земельною ділянкою, звернувся чоловік до відділу «Березанське 

бюро правової допомоги». 
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Він розповів, що успадкований земельний пай після смерті матері 

знаходиться в оренді Приватного підприємства в Одеській області, проте ні його 

примірника договору оренди землі, ні додаткової угоди до договору 

підприємство не віддає. Більш того, ще й не виплачує орендну плату за 

користування землею упродовж 2019 - 2020 років. 

Здійснювати захист прав чоловіка було покладено на начальника відділу 

Бенедюк Людмилу Олександрівну, яка зібрала необхідні докази по справі, 

підготувала позовну заяву про розірвання договору оренди землі та відстоювала 

позицію клієнта, з якою не був згоден відповідач. 

Рішенням Березівського районного суду Одеської області від 25 березня 

2021 року по справі № 494/94/21 позовні вимоги були задоволено повністю та 

розірвано договір оренди земельної ділянки.  

 

На протязі 

останнього часу все досить 

актуальнішим стає 

питання скасування 

виконавчого напису 

нотаріуса, вчинений по 

кредитному договору. 

До відділу 

Казанківського бюро 

правової допомоги , за 

правовою допомогою, 

звернувся пенсіонер, який був у відчаї, він повідомив про те, що в нього 

арештовані всі банківські рахунки та він залишився без коштів на існування . 

Під час з’ясування обставин юристкою Казанківського бюро правової 

допомоги Інною Ликовою було з’ясовано що на рахунки пенсіонера був 

накладений арешт, відповідно до накладеного виконавчого напису Приватного 

нотаріусу. 

Миколаївським місцевим центром з надання БВПД було прийняте 

рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги пенсіонеру та 

призначено юристку відділу Казанківське бюро правової допомоги Інну Ликову . 

Зібравши всі необхідні докази та на підставі наданих документів було 

встановлено ,що клієнт фактично не мав такої суми 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 та витребуваних доказів юристкою ,було 

підготовлено позовну заяву до суду про скасування виконавчого напису 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=kK*F
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приватного нотаріусу та визнання його таким, що не підлягає виконанню та 

здійснено представництво інтересів клієнта у суді. 

Рішенням суду позов задоволено у повному обсязі та скасовано 

виконавчий напис приватного нотаріуса про стягнення з клієнта 47 824 грн. 

боргу та визнано виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню також 

стягнуто з відповідача на користь клієнта судовий збір. 

У вересні 2020 року до 

Миколаївського МЦ звернулась 

малозабезпечена особа, щодо 

оформлення права на спадщину 

за законом після смерті рідного 

брата. 

Для надання вторинної 

правової допомоги заявнику 

Миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД була 

призначена юристка відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Надія Матвєєва. 

На підставі наданих клієнтом документів було встановлено, що він є 

єдиним спадкоємцем за законом після смерті в 2020 році рідного брата. Після 

смерті брата відкрилася спадщина, проте нотаріусом в оформленні свідоцтва про 

право на спадщину на квартиру відмовлено. з причини відсутності 

правовстановлюючих документів щодо належності нерухомого майна 

спадкодавцеві. 

Оригінал свідоцтва про право власності на приватизовану квартиру 

спадкодавця було втрачено, та на письмову заяву клієнта до Управління 

комунального майна Миколаївської міської ради у видачі дубліката свідоцтва 

про право власності на квартиру було відмовлено у зв’язку з тим, що у разі 

втрати або зіпсування свідоцтва про право власності його дублікат видається 

органом приватизації за письмовою заявою власника (співвласників) майна, а 

враховуючи те, що власник квартири є померлою особою, управління не має 

підстав для поновлення правовстановлюючого документа. 

Згідно з ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не 

може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його 

здійсненні. 

Відповідно до ч. 1 ст. 392 ЦК України власник майна може пред'явити 

позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не 

визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує 

його право власності. 
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На підставі зібраних документів Надією Матвєєвою було складено та 

подано 26.10.2020 позовну заяву до Заводського районного суду м. Миколаєва 

про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування за законом. 

16.04.2021 року судом задоволено позов клієнта в повному обсязі, 

визнано право власності на квартиру в порядку спадкування за законом (справа 

№487/6287/20). 

У січні 2021 року до 

Миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД 

звернулась малозабезпечена 

особа, з питанням складання 

процесуальних документів та 

представництва її інтересів 

щодо визнання незаконим 

рішення Головного управління 

Пенсійного Фонду України в 

Миколаївській області (ГУ ПФУ у Миколаївській області) у відмові у 

призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за списком №2, зарахування до 

страхового стажу періодів роботи на підприємствах у державі Україна та у 

іноземних державах загальною тривалістю 10 років та зобов'язання ГУ ПФУ у 

Миколаївській області призначити клієнту пенсію за віком на пільгових умовах 

за списком №2. 

Для надання вторинної правової допомоги заявнику центром призначена 

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

Брюханова Т.О. 

На підставі наданих документів було встановлено, що клієнту 

безпідставно при наявності у нього довідок та контрактів та інших письмових 

доказів перебування у трудових відносинах з підприємствами, що можуть 

збільшити як загальний так й пільговий трудовий стаж для призначення пенсії на 

пільгових умовах за списком №2, не зараховано періоди роботи на 4 

підприємствах в Україні та підприємствах у іноземних державах. На підставі 

зібраних документів Тетяною Брюхановою підготовлено адміністратиний позов 

до Миклаївського окружного адміністративного суду про визнання незаконим та 

скасування рішення ГУ ПФУ у Миколаївській області у відмові в зарахуванні 

періодів роботи тривалістю 10 років на різних підприємствах та у відмові у 

призначені пенсії за віком на пільгових умовах за списком №2 та зобов'язання 

ГУ ПФУ у Миколаївській області зарахувати до загального трудвого стажу та 

пільгового трудового стажу періоди роботи загальною тривалістю 10 років для 

призначення пенсії на пільгових умовах. 
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10.06.2021 року задоволено апеляційну скаргу клієнта у повному обсязі та 

зобов'язано Головне управління ПФУ у Миколаївській області повторно 

розглянути питання призначення пенсії за віком на пільгових умовах з 

урахуванням висновків суду. Скасовано незаконе рішення ГУ ПФУ у 

Миколаївській області у відмові у зарахуванні періодів роботи до трудового 

стажу для призначення пенсії на пільгових умовах. Зобов'язано ГУ ПФУ у 

Миколаївській області зарахувати до загального трудового стажу для 

призначення пенсії на пільгових умовах періоди роботи загальною тривалістю 10 

років у різних підприємствах на території України та Польщі й Росії. 
 

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 юристки МЦ Наталія Іванюк та Вікторія Пазурчик впродовж двох 

семестрів – 10 тижнів восени та 10 тижнів весною проходили навчання  в Левітт 

Інституті  на курсі "Критичне мислення та адвокатура". Даний курс викладався  

досвідченими американськими та канадськими адвокатами та суддями, які охоче 

представляють змагальну систему правосуддя, розкривають принципи 

демократії, розповідають про основи роботи суду присяжних та його основні 

елементи. 

Кульмінацією 

двосеместрового курсу є 

Національні змагання з 

симуляції судового 

процесу. Практикуючи 

юристи та адвокати 

представляють сторону 

захисту та сторону 

обвинувачення у 

кримінальній справі щодо 

вбивства. Учасники 

повинні представити всі 
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елементи судового засідання: представити вступну промову, підготувати своїх 

свідків та провести прямі допити, провести перехресні допити свідків 

протилежної сторони, виступити з заключною промовою.  

Наприкінці квітня 2021 проходили змагання між учасниками з різних 

регіонів України. Команда фахівчинь Наталії Іванюк та Вікторії Пазурчик 

дійшла до півфіналу. Оцінювали вміння студентів адвокати та судді з 

Сполучених Штатів Америки.  По завершенню навчання юристки отримали 

сертифікати. 

The Leavitt Institute for International Development - TLI – американська 

громадська неприбуткова організація, яка спрямована на підготовку кадрів серед 

студентів та практикуючих юристів, які добре обізнані в правовій етиці, мислять 

критично та вміють застосовувати законодавство України. 

26 травня 2021 року працівники Миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД прийняли участь у воркшопі, який проходив на базі Міського 

центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО, 

організований та проведений громадською організацією «Десяте квітня» в 

рамках проєкту «Захист внутрішньо переміщених осіб та розширення прав та 

можливостей спільнот Півдня України» при підтримці Агентства ООН у справах 

біженців. 

В рамках програми  учасники дізналися про особливості правового 

регулювання формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб та фондів соціального житла, питання адвокації 

зміни підсудності цивільних справ, учасники яких є мешканці Автономної 

Республіки Крим.  

28-30 травня 2021 року в м. Києві відбувся тренінг на тему: «Запобігання 

та протидія насильству в місцевих громадах», який організовано ГО «Інститут 
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розвитку демократії та регіональних ініціатив» у співпраці з Представництвом 

Фонду ім.Ф. Еберта в Україні. 

Надія Матвєєва, юристка центру стала учасницею тренінгу разом з іншими 

фахівцями з соціальної сфери та освіти, психологами, медиками та адвокатами, 

які безпосередньо працюють з жертвами домашнього насильства та приїхали з 

різних куточків України. 

Одним з найбільш ефективних способів підвищення кваліфікації 

спеціалістів у цій сфері є обмін досвідом та налагодження співпраці між різними 

структурами, які надають допомогу жертвам домашнього насильства, та робота 

яких спрямована на запобігання та протидію насильству.  

У ході тренінгу учасники отримали 

корисну інформацію щодо понятійного 

апарату, видів домашнього насильства, 

алгоритму дій в разі виникнення 

надзвичайної ситуації, психологічних та 

правових аспектів надання допомоги 

постраждалим особам, шляхів 

налагодження співпраці, а також мали 

можливість обмінятися практичним 

досвідом своєї роботи. Отримана 

інформація, нові навички та інструменти, 

сприятимуть  повноцінному виконанню 

обов’язків та наданню фахової допомоги. 

Успішними практиками та 

організацією взаємодії з учасниками та 

організаторами тренінгу поділились 

представниці Миколаївщини, адже саме 

тут успішно реалізовані пілотні проекти 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству. 

 

Протягом ІІ кварталу фахівці Центру та бюро прийняли участь у  

вебінарах та відео-лекціях на теми: 

01.04.2021 року у вебінарі з теми: «Проблемні питання розгляду земельних 

спорів»; 

06.04.2021 року у вебінарі з теми: «Спадкування земельної ділянки/пая за 

законом»; 

08.04.2021 року у вебінарі з теми: «Право постійного користування 

земельною ділянкою»; 

08.04.2021 року серія вебінарів «Проблемні питання судової практики 

щодо притягнення до відповідальності за порушення виборчих прав громадян» 
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14.04.2021 року у вебінарі «Державна реєстрація народження та 

визначення походження дитини»;  

15.04.2021 року в онлайн-навчанні «Тактика і стратегія захисту у 

кіберзлочинах» .  

20.04.2021 року - Вебінар «Спадкування після померлих на 

непідконтрольних Україні територіях»; 

21.04.2021 року - Вебінар «Примусове стягнення заробітної плати»; 

21.04.2021 року – Вебінар «Захист прав споживачів кредитних послуг та 

інших осіб від незаконних дій фінансових та колекторських компаній»; 

22.04.2021 року - онлайн-навчання «Актуальні питання щодо складення та 

визнання заповітів недійсними у судовому порядку»; 

26.04.2021 року – Вебінар «Захист прав інтелектуальної власності»; 

27.04.2021 року – Вебінар «Презентація щорічної доповіді 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні»;  

28.04.2021 року - Вебінар «Захист честі, гідності та ділової репутації»  

28.04.2021 року - Вебінар «PRO цифрову грамотність юриста»; 

30.04.2021 року -. Вебінар «Набуття права власності в порядку 

спадкування»; 

06.05.2021 року - Вебінар «PRO цифрову грамотність – професійну 

компетентність кожного юриста»; 

07.05.2021 року - Вебінар «Перехід права власності на земельну ділянку 

при переході права власності на житловий будинок»; 

11.05.2021 року - Вебінар “Земельна частка (пай). Практичне застосування 

норм земельного права”; 

13.05.2021 року – вебінар "Земельний сервітут. Суперфіцій. Емфітевзис". 

19.05.2021 року – Вебінар «Запобігання та протидія домашньому 

насильству»; 

20.05.2021 року – Вебінар «Стягнення заборгованості по аліментах»; 

21.05.2021 року – Вебінар «Землі у державній власності»; 

25.05.2021 року – Вебінар «Право постійного користування земельною 

ділянкою»; 

26.05.2021 року – Вебінар «Адміністративне затримання»; 

27.05.2021 року – Вебінар  «Договір оренди, актуальні особливості 

вирішення спорів»; 

31.05.2021 року – Вебінар «Порядок оформлення земельної ділянки»; 

01.06.2021 року – Вебінар «Права дітей в Україні»; 

07.06.2021 року – Вебінар «Вирішення житлових спорів, відшкодування 

шкоди при затопленні приміщення, усунення перешкод у користуванні 

житловим приміщенням»; 

https://www.facebook.com/1060309713992935/videos/476737683772093?__tn__=F
https://www.facebook.com/1060309713992935/videos/476737683772093?__tn__=F
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09.06.2021 року – Вебінар «Управління майном дитини»; 

16.06.2021 року – Вебінар «Актуальні питання реєстрації актів цивільного 

стану». 
 

3.Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

Взаємодія з партнерами – органами місцевого самоврядування, 

виконавчої влади, громадськими організаціями, іншими організаціями та 

установами спрямована на підсилення зусиль задля підвищення правової 

спроможності громад та окремих цільових груп. 

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.  

Так 21.05.2021 

року депутатами 

Березанської селищної 

ради одноголосно 

прийнято Програму 

надання безоплатної 

правової допомоги 

населенню на 2021-2023 

роки.  

Доповідачем була начальник відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» Людмила Бенедюк, яка повідомила присутніх  про основні завдання 

системи безоплатної правової допомоги, ознайомила із  статистичними 

показниками роботи Бюро за 2020 рік та акцентувала увагу на основних заходах 

із забезпечення виконання Програми. 
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22.04.2021 року на базі Миколаївського МЦ відбувся круглий стіл за участі 

представників Центру, керівника 

миколаївського осередку ГО «Україна 

без тортур», а також представника 

Управління дотримання прав людини 

Національної поліції України з 

дислокацією в Миколаївській області, 

представника громадськості та голови 

ГО «Незалежна Платформа 

Миколаївщини». 

Метою даної зустрічі став обмін 

досвідом та інформацією щодо 

результатів моніторингових візитів до підрозділів правоохоронних органів 

області та презентація системи Custody Records, як найбільш ефективного 

механізму у попередженні порушення прав осіб, 

що перебувають під контролем поліції. 

 

13.04.2021 року начальником відділу 

Зубковим О.  проведено робочу зустріч з 

керівництвом та спеціалістами Баштанського 

районного відділу ДРАЦ Південного 

міжрегіонального управління міністерства 

юстиції (м.Одеса) з питання особливостей 

документування тимчасово переміщених осіб та 

відновлення ними втрачених 

правовстановлюючих документів, інформування 

населення, щодо можливості отримання 

безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

12.05.2021 року головним 

спеціалістом відділу Могилко С.  

проведено робочу зустріч з головою 

Баштанської міської ради з питання 
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взаємодії щодо інформування населення про можливість отримати БПД та 

доступу до БВПД. Роз’яснено щодо роботи бюро відповідно до Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  

4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час технологій працівниками Миколаївського центру 

забезпечується доступ для проведення скайп-консультацій, відео-конференцій. 

Протягом звітного періоду забезпечено доступ до електроних сервісів 

Міністерства юстиції України -  272 особам. 

 

У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» в даний час на платформі розміщено наступні правові 

консультації: 

- Відповідальність пластичних хірургів; 

- Переваги та недоліки встановлення газобалонного обладнання на автомобіль 

(ГБО) в Україні; 

внесено зміни і доповнення до правових консультацій з наступних тем: 

- Порядок оскарження постанови про застосування адміністративно-

господарського штрафу  

- Громадські та інші роботи тимчасового характеру для безробітних осіб  

- Працевлаштування та допомога по безробіттю особам, звільненим з місць 

позбавлення волі  

- Плата за землю (земельний податок)  

- Наслідки неявки свідка на виклик слідчого (прокурора)  

- Багаж та ручна поклажа: як правильно перевозити речі під час авіаперельотів 

- Поліс туристичного страхування 

- Оподаткування доходів, отриманих за кордоном 

- Права споживачів житлово-комунальних послуг та їх захист 

- Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям 

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна 

- Адміністративно-правові засоби захисту прав людини і громадянина 

- Договір прокату: поняття, характеристика та особливості правового 

регулювання 

- Порядок повернення депозиту по договору банківського вкладу 

- Визнання права власності на земельну частку (пай) 

- Додаткові відпустки військовослужбовцям у зв'язку з навчанням 

- Дострокове розірвання договору оренди землі 
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- Допомога по тимчасовій непрацездатності учасникам ООС (АТО) 

- Боргова розписка 

- Звільнення працівника у зв'язку зі смертю 

- Внесення змін до актового запису про народження. Зміна дати народження 

особи 

- Порядок придбання нерухомого майна з аукціону 

- Приватизація гаражу в гаражному кооперативі 

- порядок притягнення до відповідальності за введення суду в оману 

 

Крім цього, центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за 

ІІ квартал 2021 року було: 

 

 здійснено 19 виїздів мобільного пункту та забезпечено діяльність 757 

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 890 осіб, в тому числі 804 осіб 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

дистанційного пункту доступу до БПД та 86 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 228 актів надання БВПД від адвокатів,  

 проведено 183 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ   259  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 272  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 протягом ІІ кварталу на працівників Миколаївського місцевого центру 

видано 240 наказів щодо надання БВПД громадянам, а саме на складання 

документів процесуального характеру та здійснення представництва 

інтересів осіб  
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