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

 

 
 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 125 

 

[ Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів,61 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

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

 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

  
 

 

 

16 січня 2020 року  в Миколаєві розпочав роботу 
правовий кінозал від системи БПД! 
Для першого показу була обрана юридична драма 
"Лінкольн для адвоката", сюжет якого захопив 
учасників з перших хвилин. В центрі уваги 
успішний адвокат, який береться, на перший 
погляд легку справу, втім згодом головний герой 
розуміє, що не все так просто і клієнт приховує 
правду. Відтак адвокат постає перед вибором, що 
важливіше - досягнення справедливості чи захист 
клієнта за будь-яку ціну. 
Коментували фільм працівники Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області. 
 

  
 

 

 
20 січня 2020 у правовому кінозалі відбувся показ 
фільму "За статевою ознакою". Коментували 
фільм директорка Регіонального центру та 
інспектори зв'язків з громадськістю управління 
патрульної поліції в Миколаївській області. 

 

 

 

  

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


 

 

24 січня 2020 директорка Регіонального центру 
Наталія Гнатуша спільно з представником 
обласної прокуратури в програмі Радіодень 
розповіли, як впроваджується на Миколаївщині 
пілотний проєкт «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину». Також обговорювалися перші 
результати та подальші перспективи проєкту.  

 

  
 

 

 

 

30 січня 2020 відбувся особистий прийом 

громадян в Миколаївському районі, місцеві 

мешканці отримати фахові консультації від 

директорки Регіонального центру та заступника 

начальника Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції у Миколаївській 

області. 

 

  

 

 30 січня 2020 в студії програми «Добрий вечір» 
ТРК "Нис-ТВ" директорка Регіонального центру 
розповіла, хто має право на безоплатну правову 
допомогу, як її отримати,  роботу з 
неповнолітніми в напрямі відновного правосуддя, 
іноземний досвід та вітчизняну практику. 
 
     
 

  

 

 

 

03 лютого 2020 директорка Регіонального центру 
разом з керівницею мобільної бригади в ефірі 
програми Радіодень на UA: Миколаїв відповіли на 
питання - як учаснику бойових дій отримати 
правову та соціально-психологічну допомогу. 

 
 

  



 

 

 
05 лютого 2020 у Миколаївській області стартував 
пілотний проект щодо впровадження Державного 
аграрного реєстру. Здійснені перші виїзди 
мобільної групи операторів, до складу якої 
увійшли представники Миколаївської ОДА, 
системи БПД, Снігурівського держгеокадастру та 
відділу з питань земельних відносин. Перші 
виїзди відбулися до Снігурівської міської ОТГ. 
Серед завдань виїздів – допомога аграріям 
вносити відомості до Державного аграрного 
реєстру, надання консультацій із земельних 
питань. 
 

  
 

 

11 лютого 2020 про правову обізнаність громадян 
та правопросвітництво директор Регіонального 
центру розповіла на UA: Миколаїв. Виступ 
відбувся спільно з Дмитром Ліві — бібліотекарем 
бібліотеки ім. Кропивницького. 
 

  

 

 

 

12 лютого 2020 на базі Миколаївської обласної 
універсальної наукової бібліотеки заступник 
директора Регіонального центру Євген 
Мороховець розповів як захиститися від 
недобросовісних продавців при покупках в 
Інтернеті, про про права споживачів та алгоритм їх 
захисту у разі порушення в університеті правових 
знань. 
 
 

  

 

 

 

 
12 лютого 2020 завершився перший правничий 

хаб для параюристів. Підсумки проєкту підбили в 

Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Миколаївській 

області. 

 

  



 

14 лютого 2020 у Миколаєві відбулася 
координаційна зустріч проєкту "Відстоювання 
прав жінок у політиці та в процесі прийняття 
рішень», під час якої обговорювалися стан, 
проблеми та перспективи розвитку жіночого 
лідерства. У зустрічі взяла участь директорка 
Регіонального центру, яка виступила на заході з 
темою “Захист прав жінок в Україні”.  

 

  
 

 

 

 
15 лютого 2020 в правовому кінозалі від системи 

БПД відбувся показ програми «Єврофест: кіно для 

кожного». До перегляду був запропонований 

фільм «Зимові мухи», про історію двох 

непосидючих хлопців-підлітків, що вирушають у 

небезпечну мандрівку, протягом якої не раз 

порушують закон. Захід відбувся за участю 

журналістів телерадіокомпанії «НІС – ТВ». 

 

  

 

 

 
19 лютого 2020 директорка Регіонального цнетру 

прийняла участь у  прес-конференції "5 років 

Закону "Про пробацію": чи стало в Україні жити 

безпечніше". На заході Гнатуша Наталія 

поділилася досвідом роботи щодо співпраці 

системи безоплатної правової допомоги з 

органами пробації: проведення спільних заходів, 

реалізація пілотних проектів, надання правової 

допомоги суб'єктам пробації.  

 

  

 

 

21 лютого 2020 року в Регіональному центрі  
розпочалася серія групової кейсової супервізії для 
працівників системи, під час якої, за допомогою 
професійного психолога розглядаються конкретні 
ситуації, працівники покращують свої 
комунікаційні якості для більш ефективної роботи 
з клієнтами. 
 

  



 

 

 

Протягом лютого 2020 року фахівцями 
Регіонального центру було здійснено мобільні 
виїзди до Вознесенської та Снігурівської 
виправних колоній, а також Новобузького 
виправного центру з метою забезпечення 
особистого прийому засуджених, надання 
відповідних правових роз´яснень та консультацій.  

 
 

  
 

 

 

21 лютого 2020 року відбулася робоча зустріч 
представників Регіонального центру зі старшим 
інспектором з особливих доручень відділу 
уповноважених з контролю за дотриманням прав 
людини у поліцейській діяльності Управління 
дотримання прав людини Національної поліції 
України, під час якої  обговорилися питання 
дотримання прав громадян в регіоні під час 
затримання в частині своєчасного інформування 
центру безоплатної правової допомоги. 

  

 

 

25 лютого 2020 року директорка Регіонального 
центру разом з регіональним представником 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини у Миколаївській області в студії радіо 
#НикВестиFM обговорювали старт з січня місяця в 
6 пілотних областях проєкту щодо впровадження 
Державного аграрного реєстру, можливості 
реєстрації в аграрному реєстрі, його користь та 
переваги для аграріїв.  
 

  
 

 

 

26 лютого 2020 року під час зустрічі зі школярами 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів-
центру загальної і профільної освіти та 
комплексної реабілітації представники системи 
безоплатної правової допомоги регіону, відділу 
зв’язків з громадськістю Управління патрульної 
поліції у Миколаївській області та Миколаївського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді розповіли про права та обов’язки в 
сімейних стосунках, відповідальність, яка наступає 
за їх порушення та куди звертатися по допомогу. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/никвестиfm?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAxuDzBe8RzdNiQzulByl2AbeVTqveXNVOe-jEWhQQousbw9AaxDS1tQrTvoPziep9Mb8ulC_jOxl1x_joWacUHNbUJdWh9xI91ETHq3eSLPFqXTsGEOpkOu_VC_SoJ6zNaVBg4oeDLg3cwbKtXgDiVE6UCrDKUjDqrzxYt2OrbLdys2rPG-4jReLLsiK-kq-e9gxS-y9YlQEVKNN51celqV7LAQYtQY71IfW_tjydKTJmp4IKmrkwW9dzzs67otCtEz6UX2fpFphjDa6ReyT0DM3DhMSsNHAHr&__tn__=*NK-R


  

 

27 лютого 2020 року в Регіональному центрі 
відбулась робоча зустріч директорки центру з 
представниками мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги по роботі з ветеранами 
АТО/ООС та членами їх сімей м. Миколаєва. Під 
час зустрічі обговорювали питання щодо 
вирішення трудових спорів, реалізації права на 
безоплатне отримання земельної ділянки та 
санаторно-курортне лікування тощо. 

 
 

  

 

05 березня 2020 року директорка Регіонального 
центру в  студії UA:Суспільне разом з 
параюристами презентувала 
правопросвітницький проєкт "Школа волонтерів 
правової допомоги". 

 
 

  

 

13 березня 2020 року директорка Регіонального 
центру провела інформаційне заняття для 
особового складу Вітовського відділення поліції 
Корабельного відділу поліції ГУНП в 
Миколаївській області - працівників слідчого 
підрозділу, карного розшуку, сектору реагування 
патрульної поліції, інспекторів-чергових, 
дільничих офіцерів поліції на тему: дотримання 
вимог ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» та 
належного інформування Регіонального центру 
про випадки затримання. 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Корабельному районному відділі філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області, відповідно до укладеного 
Меморандуму про співпрацю, головним 
спеціалістом відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги  Т. Мусіякою прочитано лекцію на тему 
«Запобігання та протидія домашньому 
насильству» та надано юридичні консультації 
суб’єктам пробації з наступних 
питань:оформлення необхідних документів для 
отримання паспорта громадянина 
України;запобігання насильству в 
сім’ї;оформлення групи інвалідності; оформлення 
патенту на перевезення;погашення кредитної 
заборгованості. 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

Про права, свободи і обов’язки людини, а також 
щоробити і куди звертатись в разі правопорушень 
обговорила з юнаками під час правового уроку на 
тему: «Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх», головний спеціаліст безоплатної 
правової допомоги  відділу «Миколаївське бюро 
правовоїдопомоги».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З метою проведення правопросвітництва серед 
молоді у галузі сімейного права, 05.02.2020 року у 
приміщенні гуртожитку Миколаївського коледжу 
транспортної інфраструктури для студентів 
заступником начальника відділу «Миколаївське 
бюро правової допомоги»  Анастасією 
Заболотьковою проведено лекцію на тему 
«Сімейні правовідносини», «Реєстрація та 
розірвання шлюбу в Україні». 

 

  

 

З батьками, яких хвилювало питання 
встановлення опіки над дитиною та визнання її 
недієздатною, оформлення спадщини людиною з 
інвалідністю, в Центрі комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю «Журавлик» Снігурівської 
міської ради було проведено батьківський 
лекторій, де на їх запитання відповідали 
начальник Снігурівського бюро правової 
допомоги Володимир Марковський та головний 
спеціаліст Євген Майборода. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З метою інформування населення про систему 
БПД та з метою консультування громадян з 
проблемних правових питань, 13 лютого 2020 
року начальник відділу «Очаківське бюро 
правової допомоги»  Валерія Тарасенко здійснила 
прийом осіб, які перебувають на обліку в 
Очаківській міськрайонній філії Миколаївського 
обласного центру зайнятості на базі 
дистанційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги.  
Даний прийом здійснювався спільно із 
працівниками в Очаківської міськрайонної філії 
Миколаївського обласного центру зайнятості. 

 
 
 

  



  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

У І кварталі 2020 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
низку спільних заходів з Державною службою 
зайнятості, що знаходяться на території 
обслуговування центру правової допомоги. Це 
були лекції для безробітних на теми: «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 
експлуатації дитячої праці», «Легальна та не 
легальна зайнятість», «Протидія торгівлі людьми»; 
«ВПО, як пільгова категорія», «Працевлаштування 
людей з інвалідністю», «Працевлаштування 
неповнолітніх» та інші. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

З 1 січня по 31 березня 2020 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
низку заходів, спрямованих на запобігання 
випадкам домашнього насильства та 
дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми. 
Наприклад, урок для учнів 4-Б класу, приурочений 
запобіганню злочинності та попередження булінгу 
у Веселинівській загальноосвітній школі провели 
головний спеціаліст Веселинівського бюро 
правової допомоги, старший інспектор 
Веселинівського районного сектору філілії ДУ 
«Центр пробації» в Миколаївській області та 
працівник центру надання соціальних послуг 
Веселинівської ОТГ. 

  
 
 
 
 
 

12 лютого 2020 року фахівці Вознесенського 
центру правової допомоги спільно з 
психологом Вознесенська ЗОШ I-IIІ ступенів 
7 провели правовий ланч "Кібербулінг - загроза чи 
спосіб самовираження?" для представників 
установ, громадських організацій та зацікавлених 
громадян. Розібрались у наступних питаннях: що 
таке "Кібербулінг" та які бувають види цього 
явища, що робити в ситуаціях тролінгу та як 
реагувати на хейтерів, як припинити цькування в 
інтернеті тощо. 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/vozschool7/?__tn__=K-R&eid=ARCpzgfdU3NyOU4qn0uF5faGmKXIDMD8gx67ss0SOXmInVeudeVYoW6jG4KA3zZPn3tbeuLKjv6C7N8-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDC0PnBH6Q4Mna_mMtDZ7BY_kxOWU3sF6r6OYSNbgkrfuA4SXYTAOeWPOvR44cL9Bgh5ObzgBTrOj3CP4pq_01_sQ3xZ93_gXGAm__SApCy-o8BWBaeLD7p1nJwQ2I6FF2_zM2S28EZrRezfLgs53uZXQCtsaj1P8XHTQee8g2-2feerNo2_Mlzrvrx43ZUi2-5kk2s1aOPixbTW0kpO8TCUfb4yXhRF9d2eCJfr0IZbMTesSQnbwJ6trUVDSt1x6sVOVqc7szVzf7adBTl9Qmzkq7m8ayxUlQY8RiFJWnui3QKIOn53Z7f0mpVk4Fe4lBfxO-joPLkRQAv_SM71pAvZUFq
https://www.facebook.com/vozschool7/?__tn__=K-R&eid=ARCpzgfdU3NyOU4qn0uF5faGmKXIDMD8gx67ss0SOXmInVeudeVYoW6jG4KA3zZPn3tbeuLKjv6C7N8-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDC0PnBH6Q4Mna_mMtDZ7BY_kxOWU3sF6r6OYSNbgkrfuA4SXYTAOeWPOvR44cL9Bgh5ObzgBTrOj3CP4pq_01_sQ3xZ93_gXGAm__SApCy-o8BWBaeLD7p1nJwQ2I6FF2_zM2S28EZrRezfLgs53uZXQCtsaj1P8XHTQee8g2-2feerNo2_Mlzrvrx43ZUi2-5kk2s1aOPixbTW0kpO8TCUfb4yXhRF9d2eCJfr0IZbMTesSQnbwJ6trUVDSt1x6sVOVqc7szVzf7adBTl9Qmzkq7m8ayxUlQY8RiFJWnui3QKIOn53Z7f0mpVk4Fe4lBfxO-joPLkRQAv_SM71pAvZUFq


 
[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 
 
 

 
13 січня 2020 директорка Регіонального центру та  
голова Громадської організації «Молодіжна асоціація 
юристів» підписали меморандум про співпрацю.  Під 
час робочої зустрічі знайшлося багато спільних тем 
для реалізації і вже, наразі, є декілька цікавих 
проєктів для молоді. 
 

 

  

 
 

 

14 лютого 2020 року укладено меморандум про 

співпрацю з Громадською організацією «Асоціація 

професійного розвитку психологів та 

психотерапевтів». 

 

 

 

  

 

 

 25 лютого 2020 року директорка Регіонального 
центру та голова правління Громадської організації 
«Розвиток України» підписали меморандум про 
співпрацю у сфері надання безоплатної первинної 
правової допомоги. Також визначили план спільних 
дій в напрямку організації та проведення 
правопросвітницьких заходів для молоді. 

 

 

  
 

 
 
 

02 березня 2020 року директорка Регіонального 
центру та голова Громадської організації «Незалежна 
Платформа Миколаївщини» підписали меморандум 
про співпрацю. В ході зустрічі також визначили 
ключові напрями спільної роботи, серед них – 
організація та проведення правопросвітницьких 
заходів в регіоні. 
 



  
 

 
 

18 березня 2020 року за участі директорки 
Регіонального центру укладено меморандум про 
співпрацю між Миколаївським місцевим центром з 
надання БВПД та медіатором Оксаною Балацькою, 
яка є членом Національної асоціації медіаторів 
України. 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 лютого 2020 року начальник та головний 
спеціаліст відділу Снігурівського бюро правової 
допомоги провели виїзний прийом громадян та 
семінарське заняття у Горохівській ОТГ для громадян 
та працівників ОТГ на тему: «Державний аграрний 
реєстр, прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство». Слухачам, в кількості 10 осіб, 
детально роз’яснено вищезазначену тему та 
проведено навчання «Як зареєструватися в 
Аграрному реєстрі».  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу 
“Казанківське бюро правової допомоги”  Євгенія 
Грабчинська здійснила інформаційно – 
роз’яснювальну роботу в Олександрівській та 
Лагодівській сільських радах. Перед початком 
зустрічей із населенням відбувалися робочи зустрічі 
із працівниками ОТГ, головами с/р, узгоджувалися 
графіки виїзних спільних прийомів та ін питання. 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В І кварталі 2020 року для спеціалістів 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних відділів 
бюро правової допомоги проведено п’ять внутрішніх 
семінарів та один вебінар на теми: «Якість надання 
послуг БПД», «Земельні правовідносини», 
«Інноваційні форми доступу до БПД» тощо. 

 



 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 
прав 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 

 26 лютого 2020 року відбулася зустріч 
директорки Регіонального центру з 
представниками мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги по роботі з ветеранами 
АТО/ООС та членами їх сімей, що працює на 
території районних центрів Миколаївської 
області. Обговорювали проблемні питання, які 
виявляють фахівці під час виїздів, зокрема, 
йшлося про потреби ветеранів війни та членів їх 
сімей в юридичній підтримці та допомозі в 
оформленні земельних ділянок та вирішенні 
інших соціальних питань. 

 

 

  
 

 

04 березня 2020 року в приміщенні 
Регіонального центру відбулася  робоча зустріч 
директорки центру з представниками 
громадської організації «Десяте Квітня», в ході 
якої обговорювалися питання організації 
спільних начальних семінарів, обмін 
практичним досвідом та успішними кейсами в 
напрямі захисту прав внутрішньо перемішених 
осіб. Крім того, Регіональний центр отримав  
відзнаку Хуго Гроція де Гроота від представників 
ГО «Десяте квітня» за внесок працівників 
системи у розвиток громадянського суспільства 
та турботу про права людини. 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1 кварталі 2020 року фахівцями центру проведено 
низку 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. 



 

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З 01 січня по 31 березня було забезпечено 
діяльність 31 дистанційних пунктів доступу до 
БПД. До дистанційних пунктів на консультації 
звернулось 95 осіб. 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.  
 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 

 

06 березня 2020 року начальник та головний 
спеціаліст відділу Снігурівського бюро правової 
допомоги провели робочу зустріч та прочитали 
лекцію в Снігурівському РВ ДРАЦС Південного 
МУ МЮ - м.Одеса. Тема лекції:  «Запобігання та 
протидія гендерному та домашньому 
насильству, Правове регулювання фактичних 
шлюбних відносин».  

 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 
 

 
 

 
23 січня 2020 система БПД Миколаївщини 
(Регіональний центр та два місцеві центри) 
прозвітувала про досягнення у 2019 році, а саме 
про захист у кримінальних провадженнях, 
правова допомога затриманим, підозрюваним, 
обвинуваченим та засудженим, про результати 
впровадження пілотного проєкту щодо 
відновного правосуддя для неповнолітніх. 
Обговорили цілі та завдання на поточний рік.  

  
 

 
 

12 березня 2020 року директорка Регіонального 
центру у якості спікера взяла участь у правовому 
коучингу, що відбувся на базі Громадської 
організації «Світанок мрій». Під час заняття 
учасникам заходу було роз’яснено механізми 
роботи системи безоплатної правової допомоги 
а також презентовано роботу довідково-
інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid». 

 

  



 

 
 

12 березня 2020 року в Миколаєві було відкрито 
новий дистанційний пункт доступу до БПД, який 
запрацював в офісі Громадської організації 
«Світанок мрій». Консультації надаватимуть 
працівники Миколаївського місцевого центру з 
надання БВПД та долучатимуть за необхідності 
працівників інших структур, якщо того 
потребуватиме вирішення відповідного 
питання. 

 

  

 

 

У Миколаєві відбувся конкурс адвокатів, які 
залучатимуться для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. На регіональному 
рівні конкурс проходив у два етапи. До участі в 
конкурсі було допущено 20 адвокатів. 
Результати відбору будуть оприлюднені на 
офіційному сайті системи безоплатної правової 
допомоги. 

  
Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

Фахівцями Центру та бюро правової допомоги 
проводяться заходи щодо регулярного 
висвітлення діяльності Центру, кращих практик 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги адвокатами та працівниками Центру  
у ЗМІ, а також розроблення, виготовлення та 
поширення інформаційних матеріалів для 
клієнтів. 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1 кварталі 2020 року спеціалісти 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги провели низку 
заходів з інформування громадян стосовно 
системи безоплатної правової допомоги та змін 
у законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями, надання правових консультацій 
та проведення лекцій на різні теми в установах 
виконання покарань, філіях центру пробації,  
установах для осіб, які належать до основних 
соціальних та демографічних груп населення.  

  

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2020 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 815 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

 86 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 9 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 488 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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

 
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень поквартально за звітний період 
у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.  
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період.  

 

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

 

 

10,55% 

1,10% 

13,74% 

59,88% 

6,75% 

3,68% 

1,96% 
2,33% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 86 

адміністративний арешт - 9 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -112 
захист за призначенням - 488 

окремі процесуальні дії -55 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 30 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 16 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 19 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

86    86 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

9    9 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 
вчиненні злочину та /або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

112    112 

4 Для здійснення захисту за призначенням 488    488 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

55    55 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

16    16 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 

0    0 

8 
У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК 

19    19 

9 
Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

30    30 

Разом за всіма категоріями осіб 815    815 



2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2019 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 4918 звернень клієнтів, 4376 особам було надано правову консультацію, 542 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 508 зверненням та надано 272 доручення адвокатам та 254 доручення 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 31 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

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

 
 
Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень 
клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі 
МЦ 

 
Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ 
за І кварталу 2019 року. 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 
Миколаївський 
МЦ  
 
 
ММЦ 

3531 3123 408 387 232/173 

2 
Вознесенський 
МЦ 

1387 1253 134 121 40/81 

3. Разом 4918 4376 542 508 272/ 254 

 
Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
 

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

№ з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 343     

2 житлового права 482     

3 сімейного права 750     

4 спадкового права 429     

5 земельного права 398     

6 договірного права 90     

7 трудового права 263     

8 адміністративного права 335     

9 іншого цивільного права 893     

10 виконання судових рішень 109     

11 Інші питання 809     

12 Неправове питання 7     

13 Медичне забезпечення 10     

Разом 4918     

 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський  ММЦ 3531     

2 Вознесенський МЦ 1387     

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

4918     



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

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

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом І кварталу 2020 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по: 

 малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) – 306 

 особам з інвалідністю – 76 

 ветеранам війни – 69 

 внутрішньопереміщеним особам – 12 

 дітям, які не належать до окремих категорій – 2 
 

Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією 
осіб 
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Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом І 
кварталу 2020 року  було: 

 здійснено 60 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 582 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 1052 особи; 

 надано методичну допомогу 89 органам місцевого самоврядування та  установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги;  

 розміщено у ЗМІ 290 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 315  правопросвітницьких заходи;  

 надано 288 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 48/551     

2 Вознесенський МЦ 12/31     

3 Разом по регіону 60/582     

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 76     

2 Вознесенський МЦ 13     

3 Разом по регіону 
89     



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

 

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

 

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

 
  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 249     

2 Вознесенський МЦ 41     

3. Разом по регіону 290     

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 161     

2 Вознесенський МЦ 154     

3 Разом по регіону 315     

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 179     

2 Вознесенський МЦ 109     

3 Регіональний центр 6     

4 Разом по регіону 284     



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

З 01.01.2020 по 31.03.2020 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  3 467,3 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 
функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від 
передбачених кошторисом видатків на даний період,  
та на 3 300,7 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

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

 

 

З 01.01.2020 по 31.03.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  3 059,5 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.04.2020 року  становив  3 059,5 грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

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

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

рік.  
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Фінансування видатків на оплату послуг адвокатів 
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Виплати адвокатам за надані послуги за звітний період та 
аналогічний період минулого року 



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

 

Так, з 1 січня по 31  березня  2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 2 490,6 тис. грн., що  
становить  81,41 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 568,8 тис. грн. – 18,59 % відповідно. 

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

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

(Звіт зроблено за відповідними матеріалами, наданими працівниками місцевих центрів) 
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Виплати адвокатам за надані послуги та зареєстровані фінансові 
зобовязання 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Захист за призначенням 1 921,62 

 

 

   1 921,62 

 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 51,72 

 

   51,72 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

80,83    80,83 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

393,71 

 

   393,71 

 

5 

Засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців 

18,73 

 

 

 

 18,73 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

24,02  
 

 24,02 

7 
Цивільні/адміністративні справи 
(особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-12 
статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

568,82  
 

 568,82 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  3 59,45     3 59,45  


