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

Підвищення рівня обізнанності населення України про можливості отримання БПД 

від держави у разі необхідності (не менше 50%) 

 

В ІІ кварталі 2021 року фахівцями 

Вознесенського МЦ з НБВПД було проведено 31 

інформаційно-роз’яснювальних правопросвітницьких 

заходів для населення, спрямованих на підвищення  

рівня обізнаності про систему надання БПД та 41 

правопросвітницьких заходи з конкретними групами 

населення щодо інформування громадян про БПД, 

інші правові механізми захисту їх прав та законних інтересів з питань запобігання протидії 

домашньому насиллю, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ.  

З метою підвищення рівня правової обізнаності осіб щодо можливості вирішення 

проблем у правовий спосіб фахівцями центру проведено 12 заходів з поширення 

інформаційних матеріалів для клієнтів з питань доступу до системи БПД в умовах 

карантину, трудового права, земельних відносин, щодо механізму звернення за правовою 

допомогою в ситуації насильства в сім’ї та торгівлі людьми  тощо. 

З 1 квітня по 30 червня 2021 року фахівцями центру у друкованих ЗМІ регіону та на веб-

сайтах партнерів розміщено 41 публікації щодо запобігання безробіття, домашнього 

насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров’я.  

 У ІІ кварталі 2021 року працівниками 

Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних відділів 

бюро правової допомоги проінформовано громадян на 

теми: "Права дітей", "Протидія та запобігання 

дискримінації за гендерною ознакою", "Захист прав 

землевласників та землекористувачів", "Протидія та 

дискримінація за расовою ознакою», "Протидія булінгу", 

"Захист прав споживачів фінансових послуг", "Наслідки 

невиконання договору оренди земельної ділянки", 

"Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці", 

"Зняття реєстрації через суд" та інші питання.  



З 1 квітня по 30 червня 2021 року працівниками 

Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 

відділів бюро  правової допомоги було  проведено 

низку онлайн-виступів, спрямованих  на 

інформування громадян щодо захисту прав дітей, 

запобігання випадкам домашнього насильства та 

дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми. Наприклад,  23 червня 2021р. головним 

спеціалістом відділу «Врадіївське бюро правової допомоги» Вознесенського МЦ з НБВПД 

Гулько Іриною, проведено інформаційно-роз’яснювальний захід за участю землевласників 

та землекористувачів, в приміщенні Врадіївської районної філії Миколаївського ОЦЗ, щодо 

змін у земельному законодавстві, зокрема ,Закон України №2178-10 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення», який з 1 липня 2021 року має відкрити ринок землі в Україні.  

Під час заходу розглянули , основні положення закону – обмеження площ придбання землі 

в одні руки, заборона на продаж землі іноземцям, пріоритетне право придбання для 

фізичних осіб, які є громадянами України перед юридичними особами. 

Додатково головним спеціалістом відділу проведено інформаційну кампанію та роздано 

буклети на правову тематику системи БПД, візитівки з контактними даними відділу 

«Врадіївське бюро правової допомоги» 

 

 

Розбудова мережі волонтерів системи надання безоплатної правової допомоги  

 

 З метою вдосконалення надання якісних послуг 

протягом ІІ кварталу 2021 року фахівцями 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД 

залучено студентів-волонтерів та активних 

громадян до проведення правопросвітницьких 

заходів серед молоді.  

Вже не перший рік фахівці Вознесенського МЦ проводять спільні заходи для жителів 

Миколаївщини з МБО «Фонд громади Вознесенська». 4 червня з волонтерами системи БПД 

обговорювали Про які свої права повинна знати кожна дитина? Як в Україні захищають 

права дітей? А також обговорили європейські ініціативи у сфері захисту прав неповнолітніх  

Права людини починаються з прав дитини – це загальноприйнята норма в Європейському 

Союзі, це визнає і Україна. Захист прав дитини є одним із найважливіших пріоритетів у 



нашій державі, адже ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки та захищеності у державі, 

стан їхнього всебічного розвитку є одним із показників цивілізованості та гуманності 

суспільства. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави. Права 

дитини – це певні спеціальні можливості, які необхідні людині віком до 18 років для 

існування і досягнення зрілості. 

ІІ Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

 У ІІ кварталі 2021 року спеціалістами 

Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 

відділів бюро правової допомоги проведено 

консультації на тему: «Порядок отримання 

безоплатної правової допомоги дистанційно», 

«Захист прав осіб без громадянства» тощо, 

організовано 2 мобільних консультативних виїзди 

до Миколаївського ПТПІ та осіб без громадянства, 

які незаконно перебувають в Україні, ДМС та 4 онлайн консультації.  

Також проведено робочі зустрічі з адвокатами, які співпрацюють з Вознесенським 

МЦ з НБВПД з метою покращення надання БВПД та обговорення найкращих практик.  

Фахівці  центру регулярно приймають участь в засіданнях спостережної комісії з 

питань використання пільг засудженими при Вознесенській міській раді.  

Під час засідання наголошується про можливість засудженими отримання 

безоплатної правової допомоги та порядку звернення до центрів БПД.  

Окрім цього, фахівцями центру проведено низку онлайн-зустрічей з керівниками та 

представниками ОМС та громадських організацій з метою роз’яснення доцільності 

прийняття Програми правової освіти громад. Під час зустрічей обговорювались основні 

правової потреби громадян та способи інформування останніх стосовно їх прав та 

обов’язків та механізмів захисту прав. Протягом ІІ кварталу 2021 року було проведено 

низку правопросвітницьких заходів з метою розповсюдження методичних та 

інформаційних матеріалів серед населення.  

 



III. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

 Протягом ІІ кварталу 2021 року 

працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД було 

забезпечено діяльність дистанційних пунктів 

доступу до БПД очно та за допомогою Skype. До 

дистанційних пунктів на консультації звернулось 

32 особи.  

Під час прийомів громадяни отримали 

кваліфіковані роз'яснення з питань порядку нарахування пенсій, порядку нарахування 

аліментів, договорів оренди землі, врегулювання добросусідських відносин, порядку 

надання субсидій, трудових відносин тощо.  

 Спеціалісти Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро правової 

допомоги провели низку заходів з інформування громадян стосовно системи безоплатної 

правової допомоги та змін у законодавстві шляхом розповсюдження інформаційних 

матеріалів з правовими консультаціями, надання правових консультацій та проведення 

лекцій на різні теми в установах виконання покарань, філіях центру пробації,  установах 

для осіб, які належать до основних соціальних та демографічних груп населення.  

Питання нелегального працевлаштування за кордоном та вірогідності потрапити до 

рук работорговців є досить актуальним на сьогоднішній день. Адже, прагнучи кращої долі 

люди їдуть за кордон в пошуках високооплачуваної роботи і потрапляють в ситуації 

торгівлі людьми і подальшої експлуатації. 

 Тому, з метою попередження нелегальної трудової міграції та інформування 

про негативні явища, пов’язані з торгівлею людьми, 13 травня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Єланецьке бюро правової допомоги» Вознесенського МЦ з надання 

БВПД Оленою Кашліковою в приміщенні Єланецької районної філії Миколаївського 

обласного центру зайнятості було проведено інформаційно-роз’яснювальний семінар для 

осіб, які тимчасово перебувають на обліку як безробітні на тему: «Запобігання нелегальній 

трудовій міграції та торгівлі людьми». Під час семінару обговорили основні чинники та 

мотиви, які спонукають до міграції, наслідки трудової міграції, групи ризику торгівлі 

людьми, ознаки торгівлі людьми, умови та порядок легального працевлаштування 

кордоном, наслідки погодження на нелегальну роботу. Також присутнім було надано 

практичні поради, як вберегтися від трудового рабства та, що необхідно робити і куди 

звертатися, якщо все ж таки потрапили в скрутну ситуацію. 



 По завершенню зустрічі присутнім було роз'яснено порядок надання 

безоплатної первинної правової допомоги, порядок доступу до вторинної правової 

допомоги та категорії осіб, які відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» мають право на отримання безкоштовного адвоката за рахунок держави, а також 

залишено контактні дані Єланецькому бюро правової допомоги.  

 

 З нагоди Дня захисту дітей 04.05.2021 року 

заступником начальника Кривоозерського бюро 

правової допомоги Гобелою Катериною спільно з 

працівниками Кривоозерської центральної 

бібліотеки та вчителем Кривоозерської ЗОШ Коваль 

Антоніною на базі клубу медіапросвіти  DocuDays.ua 

, було проведено зустріч з школярами в ході якої 

розповіли про права дитини,куди можна звернутись в разі їх порушень та переглянуто 

документальний фільм в якому більш детально було розкрито дану тему. 

 

З нагоди 10-річчя прийняття Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» та 

створення Координаційного центру з надання 

правової допомоги, 10 червня 2021 року 

головний спеціаліст відділу «Южноукраїнське 

бюро правової допомоги» Вознесенського МЦ 

з надання БВПП Міннікова Олена, відвідала 

Южноукраїнську міську філію Миколаївського обласного центру зайнятості. Для осіб, які 

стоять на обліку як тимчасово безробітні було проведено лекцію на тему: «Право на 

безоплатну правову допомогу», з метою ознайомлення із діяльністю системи БПД, 

порядком отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

По закінченню залишено інформаційні матеріали, контактні дані системи БПД та дані 

відділу «Южноукраїнське бюро правової допомоги». 


