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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 3 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги: 2 у місті Миколаєві та 1 у місті Вознесенську. З 01.09.2016 діють 18 бюро 
правової допомоги. 

 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 46. 

 

[Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Образцова, буд. 4А. 

 

[Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 61. 

 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Вознесенськ, вул. Київська, буд. 26А. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги створено 
мережу із 34 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. Зокрема, на 
території обслуговування Першого Миколаївського місцевого центру – 8, Другого Миколаївського 
місцевого центру – 6 і Вознесенського місцевого центру – 20. 

 
У зазначених пунктах певні категорії населення, такі, як 

інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, 
ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, внутрішньо переміщені особи, а також особи, які 
проживають у віддалених населених пунктах тепер мають змогу 
отримати безкоштовну правову консультацію. Особи, які підпадають 
під дію статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17) в разі потреби мають 

можливість скористатися послугами адвоката за державний кошт з метою захисту від 
обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів 
процесуального характеру. Безкоштовні кваліфіковані правові консультації та, у разі потреби, 
представництво інтересів соціально незахищених верств населення у судах здійснюють юристи й 
адвокати, які уклали контракти з Регіональним центром та трьома місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області1.  

Представниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Миколаївській області відзначено, що у Миколаївській області надається безоплатна вторинна 
правова допомога засудженим згідно з Положенням про Регіональний центр. Так, протягом 2016 
року надійшло 225 письмових звернень від засуджених, всі звернення відпрацьовано і протягом 
10 днів надана відповідь засудженим стосовно надання їм безоплатної правової допомоги. 
Спільна діяльність Регіонального центру і громадських організацій націлена на прискорення 
подання заяв засуджених до Регіонального центру. Все більш листів не надсилаються поштою, а 
працівники громадських організацій привозять їх до центру особисто. 

В Миколаївській області проведено заходи з інформування громадськості, державних 
органів щодо запровадження пілотного проекту із забезпечення прийняття та видачі документів 
під час державної реєстрації громадських формувань, зокрема: продовжено інформаційну 
кампанію у соцмережі «Фейсбук»; проводиться інформування органів місцевого самоврядування 
та виконавчої влади про виконання місцевими центрами зазначеної функції. 

 

В жовтні 2016 року Миколаївську область з робочим візитом відвідав заступник Міністра 
юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов. За участі директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Валентина 

                                                           
1
 Більш детально про мобільні пункти консультування у Миколаївській області:  

http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/na-mykolaivshchyni-rozshyreno-merezhu-mobilnykh-konsultatsiinykh-punktiv 
(стаття «На Миколаївщині розширено мережу мобільних консультаційних пунктів» містить інформацію про адреси, 
телефони та графіки роботи) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/na-mykolaivshchyni-rozshyreno-merezhu-mobilnykh-konsultatsiinykh-punktiv
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Чистого та начальника Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області Романа Возняка 
були відвідані місцеві центри та бюро правової допомоги. 

 

7.10.2016 року представники  Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області прийняли участь в обласній нараді та 
виступили перед працівниками Миколаївської обласної 
прокуратури, районних прокуратур, начальниками слідчих 

відділів Миколаївської обласної та районних відділень національної поліції. У своїх виступах 
працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги надали присутнім 
вичерпну інформацію з наступних питань: 

-   що таке безоплатна вторинна правова допомога? ; 
-   як вона діє в Миколаївській області (кількість та дислокація місцевих центрів, відкриття та 
робота бюро правової допомоги); 
-   результати роботи системи надання безоплатної правової допомоги у Миколаївській області за 
9 місяців поточного року; 
-   проблемні питання стосовно інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про випадки затримання осіб. 

Серед присутніх на нараді було розповсюджено брошури: «Що таке безоплатна вторинна 
правова допомога та як її отримати?», «Затримання за підозрою у вчиненні злочину», «Види 
запобіжних заходів у кримінальному процесі», «Як діяти коли Вас затримала поліція» та журнал 
«Вісник асоціації правників України» з інтерв’ю директора Координаційного центру А. 
Вишневського «5 років системи безоплатної правової допомоги: досягнення і майбутнє». 
http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/…/spivpratsia-osnova-zaporu… 

 

28 жовтня у регіональній прокуратурі відбувся навчально-методичний семінар на тему: 

«Актуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».  

Участь у семінарі взяли регіональний координатор взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області, представники регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної допомоги в області, управління пенітенціарної служби, 
міграційної служби, державної виконавчої служби, Національної поліції, фахівці в галузі 
психіатричної діяльності, керівники місцевих прокуратур, їх 
заступники та прокурори прокуратур, відповідальні за нагляд на 
вказаній ділянці роботи. Було приділено увагу залученню  
громадськості до заходів з моніторингу дотримання прав людини та 
надання своєчасної правової допомоги у випадках дискримінації 
уразливих верств населення, у т.ч. серед засуджених, а також 
наголошено на підписанні меморандумів з громадськими 
організаціями та державними установами про співпрацю та спільні дії з питань захисту прав 
уразливих груп засуджених. Спеціалісти центру та адвокати, які надають безоплатну правову 
допомогу, спільно з громадською організацією «Пенітенціарна ініціатива» проводять онлайн 
консультування засуджених осіб, а фахівці місцевих центрів здійснюють виїзні прийоми у 
виправних колоніях області. У ході наради обговорено актуальні питання, шляхи їх вирішення та 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmykolaiv.legalaid.gov.ua%2Fua%2Fholovna%2F18-zhovtnia-2016-roku-mykolaivsku-oblast-z-robochym-vizytom-vidvidav-zastupnyk-ministra-iustytsii-ukrainy&h=ATOgOPfHS8kUFocTi0FxZIs7RgDoczMW-a8Hiz-8MFxDa2L383FbbxB5JcIsmflePK0k8qjLDqYB3yzMTjyxjwMh1Fx7F1r_ork7Rr_H9jB97sa9B1Knq8zhQjc&enc=AZO3jcVCxmqBrpfVwnU0TxYUakAdkXpk-CbqaTCYmwvisxSMMR_hUMCxphFZfoq2I-ViJtnpY4UyJ00R3F8zqGFS7mAY_nO2p7fRpvCuW1IPrRE2ZnRBm4ovFlxwXDEubK_lDo-OoPVN7_T-hjqvR-8Nhs7kNWafY1-6oCJvWFsypTecgdWnAA_w_A56piMNpvU0u506V-ovOTzlggk5tAUJWS62etQ7jow8PAYPQPEO8EkDVVBwM247eJjc-t1XumM&s=1
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пропозиції щодо усунення недоліків на цьому напрямку, а також наголошено на активній співпраці 
з центрами щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

04 листопада 2016 року, в рамках реалізації заходів, передбачених Меморандумом про 
співпрацю між Національною поліцією та Міністерством юстиції України у сфері надання 
безоплатної правової допомоги та Спільного плану дій щодо його виконання, працівники 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області 
взяли участь у робочій зустрічі з працівниками відділу уповноважених Голови Національної поліції 
України з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління 
забезпечення прав людини (УЗПЛ) Національної поліції України, які здійснюють свою діяльність в 
Миколаївській області. Під час заходу представники державних установ обговорили питання щодо 
налагодження співпраці між уповноваженими працівниками УЗПЛ у регіонах (поліцейськими 
омбудсменами) та регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
зокрема в частині розроблення механізму обміну інформацією про випадки порушення з боку 
працівників територіальних органів поліції вимог кримінального процесуального законодавства та 
Порядку інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання, адміністративного 
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вони 
домовилися про проведення спільних заходів (круглих столів, конференцій, семінарів), 
спрямованих на підвищення професійного рівня правової поінформованості поліцейських, 
працівників системи безоплатної правової допомоги та адвокатів, які залучаються до її надання. 
Присутні обмінялися думками щодо порядку передачі та розповсюдження друкованої продукції з 
інформацією про право осіб на захист та БПД, процедури її розміщення в установах Національної 
поліції та Регіонального центру. 

У заході прийняли участь директор Регіонального 
центру В.Чистий, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Д.Шийка, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та інформації О.Сергійчук, а також головний спеціаліст відділу уповноважених Голови з 
питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції України О.Синьов та старший інспектор з 
особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав 
людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції 
України М.Семикіна. 

http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/…/vidbulasia-robocha-zustri… 

23 вересня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській 
області директором Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентином Чистим прийнято участь у брифінгу на тему "Покращення 
загальної ситуації з дотримання прав людини і основоположних свобод на Миколаївщині, за 
умови активного залучення представників неурядових організацій". Головною метою брифінгу 
було створення ефективної системи захисту прав людини і основоположних свобод, завдяки 

http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/vidbulasia-robocha-zustrich-z-pratsivnykamy-upravlinnia-zabezpechennia-prav-liudyny-natsionalnoi-politsii-ukrainy
http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/vidbulasia-robocha-zustrich-z-pratsivnykamy-upravlinnia-zabezpechennia-prav-liudyny-natsionalnoi-politsii-ukrainy
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незалежної діяльності неурядових організацій, з метою забезпечення неухильного дотримання 
конституційних прав і свобод людини органами влади і місцевого самоврядування, їх посадовими 
особами. Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області В. Чистий розповів про систему безоплатної правової допомоги про її 
досягнення та майбутнє. 

Відповідно до пункту 4 Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної правової 
допомоги створено інформаційний «куток відвідувача» для ознайомлення із матеріалами, в яких 
надаються відповіді на поширені запитання громадян, в тому числі і стосовно оформлення 
житлових субсидій. 

 
30.11.2016 р. директор Регіонального центру з надання БВПД В. Чистий взяв участь в 

урочистих зборах, присвячених 20-річчю кафедри правознавства НУК ім. адмірала Макарова. 
Кафедра вже тривалий час здійснює підготовку фахівців, які мають високий рівень юридичної 
освіти та працюють у сферах господарсько-правової діяльності і транспортного права.  
   

Регіональним центром з надання БВПД в Миколаївській області проведено в рамках 
Всеукраїнського тижня права різноманітні правопросвітницькі заходи для мешканців міста. 
Зокрема, директор Регіонального центру Валентин Чистий 5 грудня виступив із доповіддю «Закон і 
право для всіх єдині» для студентів Першої української гімназії ім. М. Аркаса, у якій розкрив зміст 
прав дитини, визначений чинним законодавством. 

 

08.12.2016 р. на базі Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД прийнято участь у засіданні  круглого 
столу на тему «Проблематика захисту прав людини, учасників 
АТО, ВПО».  

 
 

 
 

08.12.2016 р. проведено засідання Університету правових знань, приурочене до 
Всеукраїнського тижня права, в якому взяли  участь Регіональний та місцеві центри.  

 

6 грудня 2016 року заступник директора Регіонального центру з 

надання БВПД Віктор Сандул  у ході зустрічі зі студентами коледжу МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 
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яка відбулась  у Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області, розповів 

студентам про безоплатну правову допомогу. 

 
У Миколаївській області активно реалізовується державна політика у сфері державної 

реєстрації громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. Такі функції покладено 
на відповідальних працівників місцевих центрів та їх структурних підрозділів - територіальних 
бюро правової допомоги.  

У 2016 році кількісні показники щодо реєстрації громадських об’єднань наступні: прийнято 
звернень, відповідно до яких прийнято документи для реєстрації - 101. 

540 громадян області скористались доступом до електронних сервісів Міністерства юстиції 
України, який надається працівниками регіонального, місцевих центрів та бюро правової 
допомоги.  

 
Крім цього, працівники Регіонального центру постійно проводять заходи з вуличного 

інформування, флешмоби, тощо. Так 2 липня 2016 року спеціалісти Регіонального  провели 
«летючий» флешмоб для військовослужбовців збройних сил України – учасників АТО. Особлива 
увага приділялась питанням надання пільг учасникам бойових дій та особам прирівняних до них, а 
також укладенню та припиненню контрактів військовослужбовцями під час АТО; забезпеченню 
учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами;   реалізації права учасників АТО на землю 
та житло, тощо. 

 

 

Директор Регіонального 
центру Валентин Чистий 
ознайомив учасників 
бойових дій з їх правом на 
отримання безоплатної 
правової допомоги.  
 

  

Привернути увагу до проблем 
уразливих верств населення, - така мета ще 
одного флешмобу. Працівники регіонального 
центру розповсюдили інформаційні буклети 
серед учасників семінару для голів та членів 
спостережних комісій з питань організації 
проведення моніторингових візитів у 
виправних колоніях Миколаївської області, які 
прибули на нараду до Департаменту 
соціального захисту населення Миколаївської 
ОДА.   

 
Інформацією зацікавилось чимало відвідувачів цієї установи та студентів розташованого 

поблизу Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Одразу після флешмобу директор Регіонального центру Валентин Чистий взяв участь у 
семінарі і виступив з лекцією про механізм отримання засудженими безоплатної правової 
допомоги. 
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Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області розроблено інформаційну листівку щодо відкриття 
бюро правової допомоги на відповідній території з переліком 
правових послуг, з якими можуть звернутися громадяни та 
адресами відповідних бюро.  

 

 

Також директором Регіонального центру В.Чистим та 
заступником директора Регіонального центру В. Сандулом 
здійснено виїзний прийом до смт. Воскресенське та смт. 
Первомайське Вітовського району, в яких проведено зустрічі з 
населенням, службовими особами органів місцевого 
самоврядування, працівниками бібліотеки та розповсюджено 
інформаційні матеріали, у тому числі вищевказані листівки. 

 

05.09.2016 року у м. Миколаєві проходила позачергова сесія міської ради, де обговорювали 
питання криміногенної ситуації і стан дотримання правопорядку на території міста, а також 
ефективність діяльності правоохоронних органів. Поряд з міською радою проводився захід  «Ти 

молодий і активний? Бажаєш займатися громадською 
діяльністю і поліпшувати своє місто?», організований 
громадською організацією «УРТЗЕ «Збережи світ» та 
Миколаївським відділенням ліги студентів АПУ. 

Працівники Регіонального центру долучилися до 
участі у заходах, шляхом розповсюдження інформаційних 
буклетів «Що таке безоплатно вторинна правова допомога 

та як її отримати» та «Що робити, якщо тебе затримала поліція?» 

31 серпня проведено спільні консультації громадян директором Миколаївського РЦ В. Чистим 

та директором Вознесенського МЦ з НБВПД С. Сторчаком на 

базі Первомайського Бюро. Всім бажаючим роздано 

інформаційні матеріали. 

 

 

 
Було проведено флешмоби на обізнаність громадськості про відкриття бюро правової 

допомоги в районних центрах області. Так, працівники Регіонального центру долучилися до 
участі у заходах шляхом розповсюдження інформаційних буклетів «Що таке безоплатна 
вторинна правова допомога та як її отримати» та «Що робити, якщо тебе затримала 
поліція?».  

                         

http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/images/Poezdka/Agit_dovidka.pdf
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20 липня 2016 року відбулося  чергове засідання спостережної комісії   при 
Миколаївській обласній державній адміністрації. Було заслухано одне із важливих питань 
«Про стан надання безоплатної вторинної правової допомоги засудженим, які відбувають 
покарання у виправних установах Миколаївської області». На засіданні спостережної комісії 
обговорено низку проблемних питань. До постановляючої частини рішень протоколу 
записали: 

-         Головам райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, директору 
Фонду розвитку м. Миколаїв та голові Миколаївської обласної громадської організації 
«Незалежна соціальна адвокація та правозахист» сприяти створенню за рахунок коштів 
місцевих бюджетів комунальних бюджетних установ з надання безоплатної правової 
допомоги; 

-         Головам райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад вжити 
заходів щодо прийняття Програм правової освіти населення та отримання на це додаткового 
фінансування з місцевих бюджетів 

 

23 вересня 2016 року у Головному 
територіальному управлінні юстиції у 
Миколаївській області директором 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області Валентином Чистим прийнято участь у 
робочій зустрічі з першим заступником 
начальника управління юстиції Інною 
Фірсовою та директорами місцевих центрів з 
надання безоплатної правової допомоги у 
миколаївській області. Також було обговорено 

питання щодо проведення спільних виїзних прийомів громадян начальником Головного 
територіального управління юстиції у Миколаївській області та керівниками місцевих центрів 
з надання БВПД на базі Бюро правової допомоги. Під час зустрічі було обговорено проблемні 
питання новостворених Бюро правової допомоги. Крім того, у рамках робочої зустрічі, 
розглянуто графік та порядок проведення стажувань посадовими особами Головного 
територіального управління юстиції працівників Бюро правової допомоги. 
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Приклади діяльності місцевих центрів з надання БВПД із забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги: 
 
Приклад 1: Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги Першим ММЦ    
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у цивільних 
та адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток мережі дистанційних та 
мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій 
громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, 
ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені 
особи, а також для осіб, які проживають в Березанському, Новоодеському, Очаківському районах 
та місті Очакові.  

На виконання доручення Координаційного центру з надання безоплатної правової 
допомоги від 23.09.2015 року №25-1794, наказом директора Першого миколаївського місцевого 
центра № 11 від 30.09.2015 р. затверджено графік  виїзних (мобільних) пунктів консультування 
громадян в найвіддаленіші райони Центру, а саме:  

1. Кожного другого четверга місяця з 10:00 до 12:00 в Очаківській районній державній 
адміністрації, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Соборна, 7а. 

2. Кожного третього четверга місяця з 10:00 до 12:00 в Березанській районній 
державній адміністрації, за адресою: Миколаївська область, смт. Березанка, вул. Соборна, 33. 

3. Кожного четвертого четверга місяця з 10:00 до 12:00 в Новоодеській районній 
державній адміністрації, за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Соборна, 202. 

 
Здійснюється робота виїзних (мобільних) пунктів консультування громадян в 

найвіддаленіших районах Центру, військових частинах, Ольшанській виправної колонії №53, під 
час яких було надаються  консультації та роз’яснення. 

 

 
 

Працівники Першого миколаївського місцевого центру 
систематично здійснюють виїзні прийоми до громадян, які в 
силу своїх фізичних можливостей не можуть звернутися до 
Центру за правовою допомогою.  

Так, 16.01.2016 року здійснено виїзний прийом до гр. 
Володимира З., 1914-го року народження, з метою призначення 
йому адвоката для представництва інтересів в суді та складання 
документів процесуального характеру. Під час здійснення 
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виїзного прийому З. Володимиру Кириловичу, було роз’ясненні його права, у нього прийнято 
особисте звернення та  видано довіреність адвокату на представництво його інтересів у суді, з 
питання захисту його інтересів від родичів, які оскаржують договір дарування. 

Починаючи з лютого 2016 року забезпечено діяльність 28 дистанційних пунктів доступу 
до безоплатної правової допомоги, які працюють на базі Березанської, Новоодеської, 
Миколаївської, Очаківської центральної районної бібліотеки Миколаївської області, Очаківської 
міської централізованої бібліотеки для дорослих, Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. 
Кропивницького та бібліотек-філіалів №№2-20  для юнацтва, бібліотечного пункту 4.  
За звітній період було надано 22 скайп – консультації та роз’яснень.  
 

 
На виконання доручення Міністра юстиції та директора Координаційного центру, з метою 

активізації інформування населення про надання правової допомоги Центром та з метою 

поширення серед населення інформації про функціонування системи безоплатної вторинної 

правової допомоги, впродовж звітного періоду, Першим миколаївським місцевим центром триває 

активна робота щодо вуличного інформування громадян, а саме: 

- 12.01.2016р., 16.03.2016р. проведено флешмоб на центральній вулиці Миколаївського 
району Миколаївської області. 

- 14.01.2016р., 21.01.2016р., 18.02.2016р., 17.03.2016р.  проведено флешмоб в смт. Березанка 
Миколаївської області. 

 
-04.02.2016р.,  10.03.2016р,  працівниками центру проведено флешмоб в у м. Очакові; 
- 11.02.2016 року проведено флеш-моб на головній вулиці м. Нова Одеса Миколаївської 

області 
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- 21.04.2016р.  проведено флешмоб в смт. Березанка Миколаївської області. 
- 12.04.2016 року проведено флешмоб на 

вулиці Морехідній та Скороходова 
Заводського району міста Миколаєва. 

- 14.04.2016р., 26.04.2016р,  працівниками 
центру проведено флешмоб в місцях 
масового скупчення у м. Очакові; 

- 24.04.2016р., 28.04.2016р. проведено 
флеш-моб на головній вулиці м. Нова 
Одеса Миколаївської області; 

- 11.05.2016 року проведено флеш-моб в 
військовому шпиталі (в/ч А2428), для 
військовослужбовців та учасників АТО, 
які перебувають на лікуванні. 
- 21.05.2016 року з нагоди святкування Дня Європи в Україні проведено флешмоб в 

місті Миколаєві. 
- 01.06. 2016 року проведено флешмоб, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. 

- 14.06.2016 року проведено флеш-моб в військовому шпиталі (в/ч А2428), для 
військовослужбовців та учасників АТО, які перебувають на лікуванні. 

- 9.05.2016 року проведено флешмоб для студентів Миколаївського будівельного коледжу 
Київського національного університету будівництва та архітектури. 
- 21.06.2016 року проведено флешмоб спільно зі студентами групи 2511 ІІ курсу 

Миколаївського національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, 
які проходили практику в Першому МЦ. 
Метою вуличного інформування населення 
було розповсюдження інформації у місцях 
масового скупчення людей, а саме: вул. 
Соборна та біля військової частини 79-ї 
окремої аеромобільної десантної бригади м. 
Миколаєва. 

 
  

 
- 14.07.2016 року проведено флешмоб в м. Очакові. 
- 28.07. 2016 року проведено флешмоб на головній вулиці м. Нова Одеса. 
- 05.08.2016 року проведено флешмоб на головній вулиці смт. Березанка. 
- 11.08.2016 року проведено флешмоб в м. Очакові. 
- 24.08.2016 року з нагоди святкування 25-річниці Дня незалежності України проведено 

флешмоб на центральній вулиці міста. 
- З 10.08.2016 р. проводиться інформаційна кампанія для мешканців міста Очакова та 

Очаківського району щодо створення та подальшої роботи Очаківського бюро правової допомоги.  
Працівниками Бюро під час інформаційної компанії розповсюджуються буклети на тему: 

«Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати» та контактна інформація 
Бюро. 

У місцях масового скупчення людей розміщено оголошення про створення Бюро, також 
рекламу щодо початку роботи Бюро розміщено на інформаційних стендах міста та району.  
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- З 01.09.2016 року для мешканців міста Нова Одеса 
та Новоодеського району продовжується інформаційна 
кампанія щодо роботи новоствореної установи - 
Новоодеського бюро правової допомоги. Бюро правової 
допомоги вже активно працює, та під час інформаційної 
кампанії – серед жителів громади, в установах та 
організаціях міста розповсюджуються буклети на тему: 
«Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 
отримати» та контактна інформація Бюро.  

У місцях масового скупчення людей та 
інформаційних стендах міста розміщено оголошення про 
початок роботи Бюро з контактною інформацією та 

адресою. 
- 10.09.2016 року з нагоди святкування Дня народження міста Миколаєва, працівниками 

центру проведено флешмоб на вулиці Соборній. 
- з 19.09.2016 по 23.09.2016 р. проводилась інформаційна кампанія для мешканців міста 

Очакова, щодо діяльності Очаківського бюро правової допомоги. Працівниками Бюро під час 
інформаційної компанії у громадському транспорті, у магазинах, на базарі тощо 
розповсюджувались буклети на тему: «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 
отримати» та контактна інформація Бюро.  

- 25.09.2016 року проведено флешмоб з нагоди святкуванні дня м. Очакова. 
- 24 вересня 2016 року проведено флешмоб в смт. Ольшанське Миколаївського району, 

присвячений святковому заходу «День Села». 
- 12.10.2016 року у м. Нова Одеса проведено інформаційну компанію на центральному 

стадіоні "Колос" де  проводились урочисті заходи до Дня захисника України, та Дня 
Українського козацтва.  

- 13.10.2016 року заступник 
начальника відділу «Ольшанське бюро 
правової допомоги» провів вуличне 
інформування громадян в мікрорайоні 
Варваровка.  

-            13.10.2016 року у місті Очаків 
відбулося урочисте відкриття пам’ятника 
загиблим в зоні антитерористичної операції 
Героям. Працівниками Очаківського бюро 
правової допомоги проведено 

інформаційну компанію для присутніх, роздано буклети на тему «Порядок доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги», «Пільги учасникам бойових дій та особам 
прирівняних до них», «Укладення та припинення контрактів військовими під час АТО». 

- 21.10.2016 року працівники Березанського бюро правової допомоги провели кампанію з 
інформування населення Березанщини шляхом розміщення оголошень на стендах установ і 
центральній вулиці з інформацією про діяльність та координатами бюро. 

- 21.10.2016 року працівники 
відділу «Ольшанське бюро правової 
допомоги» провели вуличне 
інформування громадян в 
мікрорайоні Варваровка. 

- 25.10.2016 року директор 
Центру прийняв участь у 4-му 
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пленарному засіданні 9-ої чергової сесії Миколаївської міської ради. 
- Перед початком сесії розповсюджено роздатковий матеріал серед депутатів міської ради, 

представників громадськості, ЗМІ.  
- 31.10.2016 року працівники відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» провели 

вуличне інформування громадян на автобусних зупинках Миколаївського району. 
- 18 листопада 2016 року з нагоди відзначення дня працівників сільського господарства 

України головний спеціаліст відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» провела 
інформаційну компанію під час проведення урочистих заходів в Новоодеській районній 
державній адміністрації. 

- 23 листопада 2016 року головним спеціалістом відділу «Березанського бюро правової 
допомоги» проведене вуличне інформування серед мешканців Березанського району. 

- 24 листопада 2016 року працівниками Першого миколаївського місцевого центру з надання 
БВПД проведене вуличне інформування громадян на Миколаївському міжміському 
автовокзалі. 

- 25.11.2016 року проведено інформаційно-роз’яснювальну компанію для працівників 
військової прокуратури миколаївського гарнізону та для військовослужбовців 
Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку. 

- 28.11.2016 року проведено вуличне інформування громадян в с. Порутіне Очаківського 
району. 

- 29.11.2016 року проведено вуличне інформування громадян в с. Дмитрівка Очаківського 
району. 

-  
-              з 28.11.2016 по 30.11.2016 р. 

проводилась інформаційна кампанія для 
мешканців міста Очакова, щодо діяльності 
Очаківського бюро правової допомоги.  

- 06.12.2016 року з нагоди святкування 
Дня місцевого самоврядування в Україні 
проведено інформаційну компанію в 
приміщенні Новоодеської районної державної 
адміністрації, де відбулися урочисті заходи.  

- 19 грудня 2016 року начальник відділу 
«Березанське бюро правової 
допомоги» провела інформаційну компанію під 

час проведення святкового заходу в Березанському будинку культури до дня Святого 
Миколая.  

- 26.12.2016 року головним спеціалістом відділу 
«Новоодеського бюро правової допомоги» 
проведено інформування громадян на ринку 
«Альянс». 

- 28.12.2016 року головним спеціалістом відділу 
«Березанське бюро правової 
допомоги»  проведено вуличне інформування 
громадян в смт. Березанка Миколаївської 
області. 

-  
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З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі зустрічі, 
семінари, круглі столи з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 
громадськими організаціями.  

 
Директор Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олег Матвієнко, начальник 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Роман Возняк та начальник 
відділу нотаріату Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області Інна 
Кірієнко, провели виїзний прийом до відділу 
Очаківського бюро правової допомоги. 
Під час виїзного прийому надано 4 індивідуальні 
консультації з правових питань, про порядок 
перерахунку пенсії, порядок оскарження незаконних 
дій фірми з виготовлення та встановлення 
пластикових вікон, порядок оскарження рішення 

відділу ДВС та порядок проведення відключення від централізованого опалення. 
 
26.08.2016 року прийнято участь в засіданні 

позачергової 9 сесії Очаківської районної ради 7 
скликання.  

Під час виступу доведено до відома 
присутніх інформацію про відкриття з 01.09.2016 р. 
Очаківського бюро правової допомоги.  

 
 
 
 
 
 
 

30.08.2016 року відбулося урочисте відкриття 
відділу "Ольшанське бюро правової допомоги".  

31.08.2016 року відбулося урочисте відкриття 
відділу "Очаківське бюро правової допомоги".  

31.09.2016 року у смт. Березанка відбулося 
урочисте відкриття бюро правової допомоги. 

01.09.2016 року відбулося урочисте відкриття 
бюро правової допомоги в м. Нова Одеса.  
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Протягом всього звітного періоду спеціалістами Першого миколаївського місцевого 

центру проводилося опитування, бесіди та анкетування громадян, з метою з’ясування їх потреб у 
правовій допомозі. Після аналізування та узагальнення відомостей, працівники центру, з метою 
поширення знань з правових питань, розробили та виготовили тематичні буклети на теми: 

- «Порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги»; 
- «Умови передачі земельних ділянок орендатором в суборенду»; 
- «Договір оренди землі»; 
- «Дострокове розірвання договору оренди землі»; 
- «Порядок спадкування за законом та за заповітом»; 
- «Узаконення старих будинків та відумерла спадщина»; 
- «Розподіл майна, набутого під час шлюбу»; 
- «Розірвання шлюбу. Порядок стягнення аліментів»; 
- «Договір депозиту»; 
- «Банківський кредит»; 
- «Допомога переселенцям». 
- «Житлова субсидія»; 
- «Соціальний захист сімей з дітьми та дітей-інвалідів». 
Великий наклад буклетів надіслано у всі  Бюро правової допомоги центру для 

розповсюдження та розміщення на інформаційних стендах у громадах Миколаївської області. Під 
час розробки буклетів були використанні матеріали та наробітки Регіональних та місцевих центрів 
з надання БВПД України. 

Кожний буклет, окрім тематичного спрямування, містить контактну інформацію, телефони 
гарячої лінії та адреси бюро правової допомоги, які є структурними підрозділами Першого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД. 

Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 
постійно розширює мережу мобільних консультативних пунктів. На сьогоднішній день 
Центром відкрито та функціонує 13 консультаційних пунктів: 

- Для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій 

- На базі громадської організації «Миколаївська міська організація інвалідів війни, збройних сил 
та учасників бойових дій». Мобільний пункт працює в режимі телефонного дзвінка. 
Працівники Першого ММЦ здійснюють виїзний прийом громадян по мірі виникнення потреби 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченко, 71, офіс 104. 

- На базі шпиталю інвалідів війни Миколаївської області. Мобільний пункт працює в режимі 
телефонного дзвінка. Працівники Першого ММЦ здійснюють виїзний прийом громадян по мірі 
виникнення потреби - м. Миколаїв, вул. Київська, 1. 

- На базі Миколаївського посту для військовослужбовців при Миколаївському міжміському 
автовокзалі. Кожного четвертого четверга місяця з 08:00 год. до 12:00 год. м. Миколаїв, 
проспект, Богоявленський, 21 

 - Для учасників АТО 

- На базі військової частини А 1574 (73-й морський центр спеціалізованих операцій Військово-
Морських Сил України). Кожного другого четверга місяця 10:00 год. до 12:00 год. 
Миколаївська обл., м. Очаків, вул. ім. О.В. Зінченко. 

- На базі військової частини А 2428 (Миколаївський обласний шпиталь). Мобільний пункт 
працює в режимі телефонного дзвінка. Працівники Першого ММЦ здійснюють виїзний 
прийом громадян по мірі виникнення потреби. м. Миколаїв, вул. Урицького, 4. 
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- Для всіх категорій громадян 

- На базі Очаківської районної державної адміністрації(кожного другого четверга місяця з 10:00 
год. до 12:00 год. Миколаївська обл, м. Очаків, вул. Соборна, 7а) 

- На базі Березанської районної державної адміністрації (кожного третього четверга місяця з 
10:00 год. до 12:00 год. Миколаївська область, смт. Березанка, вул. Соборна, 33). 

- На базі Новоодеської районної державної адміністрації (кожного четвертого четверга місяця з 
10:00 год. до 12:00 год. Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Соборна, 202). 

- На базі ММГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» діє громадська приймальня УГСПЛ. (кожного 
вівторка та четверга місяця з 10:00 год. до 17:00 год. м. Миколаїв, вул. Севастопільська, 15, кв. 
3) 

- На базі Громадського центру з моніторингу дотримання прав людини (кожного першого 
четверга місяця з 13:00 год. до 15:00 год. м. Миколаїв, вул. Спаська, 75А, кабінет 201). 

- Для ув'язнених 

- Ольшанська виправна колонія №53. Миколаївська обл., Миколаївський район, смт. 
Ольшанське. В силу специфіки закладу та контрольно-пропускного режиму колонії робота 
мобільного консультативного пункту на території колонії проводиться не рідше 1 разу на 
місяць, а також в разі потреби – на вимогу засуджених та за попереднім погодженням з 
адміністрацією виховної колонії. 

- Миколаївський слідчий ізолятор. м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5. Мобільний пункт працює в 
режимі телефонного дзвінка. Працівники Першого ММЦ здійснюють виїзний прийом 
громадян по мірі виникнення потреби. 

- Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- Очаківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.  

- Працівники Першого ММЦ здійснюють виїзний прийом громадян по мірі виникнення потреби. 
м. Очаків, вул. Соборна, 56. 
 

Адресна правова допомога.  

Фахівцями Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД та спеціалістами відділів Бюро 
правової допомоги активно практикується надання адресної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення, в тому числі особам з інвалідністю. 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, для прийняття 
письмового звернення. 

 

Розроблення інформаційних буклетів.  

За підтримки ресурсної бази центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для 
дорослих м. Миколаєва розроблено та надруковано  інформаційні буклети про Skype- 
консультування мешканців м. Миколаєва з правових питань працівниками Першого 
миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

  Працівниками Першого миколаївського місцевого центру з метою з’ясування потреб 
населення у правовій допомозі було проведено опитування, бесіди та анкетування громадян. 
Після аналізу та узагальнення відомостей, працівники Першого миколаївського місцевого центру з 
метою поширення знань з правових питань розробили та виготовили тематичні буклети та кейси 
по найбільш затребуваним темам: 

1. Кейс з правових питань (сімейне право): 
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- Шлюбний договір: всі «за» чи «проти». 
- «Цивільний шлюб»: розпорядження майном без згоди іншого із подружжя.   
- Оформлення віз та виїзд малолітньої дитини за кордон без згоди батька.   
- Приватна або спільна сумісна власність подружжя: критерії поділ.    
- Поділ майна подружжя внесеного до статутного капіталу юридичної особи.  
- Позов іншого з подружжя, як спосіб виведення майна з-під обтяження.   
- Верховний суд: правило розрахунку неустойки (пені) по аліментам за рішенням суду. 

2. Кейс з цивільного права (іпотека): 
- Звернення стягнення на предмет іпотеки в ході процедури виконавчого провадження без 

судового рішення. Порядок продажу предмету іпотеки на прилюдних торгах.   
- Законодавчо закріплені способи звернення стягнення на предмет іпотеки. 
- Іпотека: виселення з заставного майна придбаного не за кредитний кошт.   
- Подвійні стандарти Верховного суду України: кредитно-іпотечні справи.  
- Припинення іпотечних зобов’язань в межах процедури банкрутства.    
- Банкрутство – не варіант: захист іпотечного майна.   
- Припинення іпотечних зобов’язань шляхом реконструкції предмету іпотеки.  
- Наслідки приховання відомостей про дитину при укладанні іпотеки.  
- Звернення стягнення на предмет іпотеки в межах Закону № 1304-VII. 

 
 

Приклад 2: забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги  Другим ММЦ. 
 
15.03.2016 р. на базі міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Корабельного р-ну фахівці Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БПД розповіли слухачам про систему безоплатної правової допомоги, надали інформацію щодо 

функціювання центру та роз'яснили положення цивільного законодавства щодо питань 

спадкування. 

 

16.03.2016 року фахівець Другого миколаївського місцевого центру з надання БПД приймала 

участь у “круглому столі”, організованому Ленінською районною державною адміністрацією 

Миколаївської міської ради. Зустріч була присвячена питанням опіки та піклування над дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. 
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Працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БПД відвідували волонтерські 

пункти, які організовані та діють для учасників АТО у приміщеннях Миколаївського залізничного 

вокзалу та Миколаївського міжміського автовокзалу. З представниками вищезазначених пунктів 

було проведено робочі зустрічі, обговорено питання співпраці, висвітлено порядок отримання 

безоплатної правової допомоги учасникам АТО, надано роз'яснення щодо переліку документів 

необхідних для звернення в Центр. 

     

14.04.2016 р. у приміщенні Миколаївського інституту права Національного університету “Одеська 

юридична академія” відбулась зустріч-практикум для майбутніх юристів, де виступили 

представники Другого миколаївського місцевого центру з надання БПД, а 19.05.2016 р. - перед 

студентами Миколаївського будівельного коледжу.  
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01.06.2016 р. з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей Другий миколаївський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відвідували Миколаївський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей. 

 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД входить до складу робочої групи 

громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» при Миколаївській міській раді. Так, 

24.06.2016 року відбулася перша зустріч робочої групи. Члени робочої групи ознайомилися зі 

станом забезпечення безоплатної правової допомоги в м. Миколаєві та м. Вознесенську, 

ознайомилися з презентацією аналізу реалізації державної політики забезпечення населення у 

вищезазначених населених пунктах, обговорили питання та запланували заходи щодо інтеграції 

безоплатної вторинної допомоги до безоплатної первинної допомоги.  

 

22.08.2016 р. на базі Другого миколаївського місцевого центру з надання БПД відбувся семінар 

для новопризначених працівників районних бюро правової допомоги. Метою семінару було 

ознайомлення новопризначених працівників бюро правової допомоги з найближчими планами, 

стосовно відкриття бюро. 

 

З 01.09.2016 року відкрилися бюро правової допомоги для жителів Миколаївської області у м. 

Новий Буг, м. Снігурівка, смт. Березнегувате, смт. Воскресенське, м. Баштанка та м. Казанка.  
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З 05.09.2016 по 07.09.2016 р. Другим миколаївським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної допомоги був організований мобільний консультативний пункт, який здійснювався під 

час Mykolaiv Urban Days, в рамках «Молодежная конференция #Active_mk» на площі Соборній.  

 

22.08.2016 р. в Березнегуватському та Снігурівському бюро правової допомоги відбувався виїзний 

консультативний прийом громадян, який здійснював начальник Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області - Роман Возняк та директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД - Олег Антонец. 

 

18.10.2016 р. заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов провів у 
Миколаєві виїзний прийом громадян у Другому миколаївському місцевому центрі з надання 
БВПД. Під час прийому громадяни змогли безпосередньо звернутися до представника 
Міністерства юстиції України та отримати роз’яснення з поставлених питань. Під час прийому 
звернулось 4 громадянина, яких турбували питання житлово-комунального господарства, 
соціального захисту та інші. 
 

https://www.facebook.com/MykolaivUrbanDays/
https://www.facebook.com/events/171154103292933/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=null&source=3&source_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/hashtag/бюро_правової_допомоги?source=feed_text&story_id=344367455901350
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009555751521
https://www.facebook.com/2mbvpd/
https://www.facebook.com/2mbvpd/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003451024000
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21.11.2016 р. на базі Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД відбувся круглий 
стіл на тему "Правова освіта населення". У заході взяли участь працівники Перший миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД, Регіональний центр з надання БВПД у Миколаївській області та 
громадські організації.  
 

 
 

08.12.2016 р. на базі Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД відбувся круглий стіл 
на тему «Проблематика захисту прав людини, уч. АТО, ВПО». Серед учасників заходу були 
громадські організації.  
 

 
 

08.12.2016 року працівники Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД відвідали 
Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №50 ім. Г.Л.Дівіної з нагоди проведення 
Всеукраїнського тижня права, де для учнів молодших класів провели тренінгове заняття на тему: 
"Знай свої права та обов`язки". 
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07.12.2016 р. в рамках співпраці місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги у 
Миколаївській області та громадських організацій, розроблено анкету "Моя правова обізнаність". 
Анкета має на меті виявлення рівня обізнаності молоді в правовій сфері, а також з'ясування 
найбільш актуальних тем для вивчення. 08.12.2016 р. в Миколаївському юридичному ліцеї та 
09.12.2016 р. у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №50 ім. Г.Л.Дівіної провели 
опитування учнів.  
 

 
 

Другим місцевим центром постійно відвідуються центри зайнятості м. Миколаєва, де проводяться 
семінари для осіб з інвалідністю, учасників АТО, безробітних.  
 

 
 
Протягом року постійно проводиться вуличне інформування населення про систему безоплатної 
правової допомоги. 
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Приклад 3: забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги  Вознесенським МЦ 
 

Щодо роботи Вознесенського місцевого центру. 25 березня поширення листівок в 

багатоквартирних будинках с. Олександрівка, Вознесенського р-ну: 

 
 

Новопризначеними працівниками бюро також проводиться 

вуличне інформування до якого залучають працівників ОМС.  

5 вересня працівники Веселинівського бюро ПД спільно з 

завідуючою сектора державної 

реєстрації Веселинівської РДА 

Якименко О.А. провели вуличну 

кампанію поширення буклетів "Що таке БВПД"  

 

 

22 листопада, досягнуто домовленості з керівником 

Комунального підприємства "Вознесенський ринок" про розміщення звукового оголошення з 

контактною інформацією центру.  

У ІV кварталі окрім існуючих 16 пунктів доступу до БПД, створено, ще 3 консультаційні 

пункти: 

25.10.2016 Заступником начальника 

Братського бюро правової допомоги 

Чорновалюком В.О. проведено робочу 

зустріч з головним редактором районної 

газети "Перемога " Беньковською Н.О., 

під час зустрічі досягнуто домовленості 
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про розміщення мобільного пункту консультування в редакції та створення постійної рубрики у 

газеті з метою висвітлення актуальних правових питань. 

 

 

31 жовтня, заступником начальника 

Єланецького бюро правової допомоги Котенко 

І.О. проведено робочу зустріч із директором 

Єланецького аграрного ліцею Кружковою Н.В 

 

 

 

Працівниками центру спільно з бюро правової 

допомоги проводяться спільні виїзні прийоми громадян 

21 жовтня заступником начальника Южноукраїнське бюро 

правової допомоги Мутель В.О. спільно з начальником 

відділу представництва Вознесенський МЦ з НБВПД Бобров 

А.М. та інтегратором центру Чічкіною О.О. провели виїзний 

прийом громадян в Кавунівській сільській раді. 

 

 

 

Начальником відділу представництва 

Вознесенського МЦ з НБВПД Бобровим 

А.Н. спільно з головним спеціалістом 

Веселинівського бюро правової допомоги Г.І., проведено виїзний прийом громадян в 

Кудрявцівській сільській раді Веселинівського району. 

15 грудня, начальник відділу персоналу, інформаційної та матеріальної інфраструктури 

Сосновський О. І. та заступник 

начальника Радєв К. Ф. провели 

виїзнийприйом громадян з питань 

порядку реєстрації/перереєстрації 

громадських формувань. Прийом 

проводився на базі Веселинівського 

бюро правової допомоги. За 

підсумками прийому досягнуто 

домовленості про подальшу 

співпрацю в рамках надання БПД з 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1689984934650221&id=1467803810201669
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керівником Веселинівської селищної громадської організації "Пектораль". 

 

 

Працівники відділів бюро правової допомоги вивчають проблеми населення шляхом постійної 

участі у засіданнях, сесіях сільських/районних 

рад та громадських організацій.  

Про проблеми ветеранів йшла мова 

22.11.2016 під час зустрічі заступника 

начальника Братського бюро правової 

допомоги Чорновалюка В.О. на конференції 

районної ветеранської організації під 

головуванням Мамедова Г.М.. 

 

14.11.2016 заступником начальника Южноукраїнського бюро 

правової допомоги проведено зустріч з заступником голови ГО 

« Воїни та ветерани АТО». За підсумком підписано меморандум 

про співпрацю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2016 р. заступник начальника Єланецького бюро правової допомоги Котенко І.О. 

відповідно до підписаного 16 листопада з Єланецьким аграрним ліцеєм плану «Спільних 

заходів із профілактики правопорушень на 2017 рік» спільно із заступником начальника 

служби у справах дітей Єланецької райдержадміністрації Волобоєвой К.В. та фахівцем з 

питань соціальної роботи із суб’єктами пробації Васильченко Я.О. провели для студентів 

ліцею лекцію - семінар на тему « Насильство в сім’ї. Жорстоке поводження із дітьми » . 
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16.11.2016 року в Луб’янській сільській раді 

працівниками Веселинівського бюро правової 

допомоги проведено виїзний прийом 

громадян. 

 

 

 

 

 

04 листопада, заступником начальника 

Южноукраїнського бюро правової допомоги 

проведено семінар в Обласному центрі соціально-

психологічної допомоги для його підопічних . 

 

 

 

13.12.2016 р. « Від правопорушення 

до злочину - один крок » під такою 

назвою відбулася зустріч заступника 

начальника Єланецького бюро 

правової допомоги І.О. Котенко та 

учасників клубу « Ровесник », а саме 

студентів Єланецького професійного 

аграрного ліцею. 

 

 

 

12 грудня, в рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права представники Вознесенського МЦ з 

НБВПД Олена Чічкіна та Петро Гнатюк прийняли 

участь в проведенні тематичного семінару для 

громадян, які перебувають на обліку у 

Вознесенському міськрайонному центрі 

зайнятості. Зустріч відбувалась з метою 

реалізації принципів двосторонньої 

співпраці представників Центру БВПД та 

Вознесенського МРЦЗ. 
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28 жовтня, головним 

спеціалістом  Веселинівське бюро 

правової допомоги прийнято участь у 

засіданні комісії по захисту прав дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники Вознесенського МЦ беруть активну участь у навчальних тренінгах у рамках Проект 

«Залучення органів місцевого самоврядування  до надання безоплатної первинної правової 

допомоги як ефективний механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу», 

виконується в рамках Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 

впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади  та 

Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя»  Міжнародного фонду «Відродження». 

28 жовтня у Вознесенську відбувся заключний семінар-тренінг для сільських голів та 

секретарів Миколаївської області на тему: «Механізми впровадження безкоштовної 

правової допомоги в громадах». 

 

  
30 листопада Презентація результатів проекту «Залучення ОМС до надання БППД як 

ефективний механізм реалізації права на БПД» (також можливо переглянути відео з 

конференції  https://www.youtube.com/watch?v=JqG4NsC5u4 ) 

 

Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

спільно з Вознесенською міською громадською організацією «Агенство Економічного 

Розвитку» 1 грудня, проведено брифінг на тему «Поширення доступу до безоплатної 

правової допомоги шляхом Skype – 

консультування».  

Учасниками брифінгу стали голови 

сільських рад, які раніше в рамках 

проекту «Залучення органів 

місцевого самоврядування до 

надання безоплатної правової 

допомоги», пройшли серію 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=1679289202386461
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=1679289202386461
http://aer.net.ua/news_ua/2016/11/01/NASTUPNII_KROK_DO.html
http://aer.net.ua/news_ua/2016/11/01/NASTUPNII_KROK_DO.html
http://aer.net.ua/news_ua/2016/12/01/OMS%20nadannia%20BPPD.html
https://www.youtube.com/watch?v=JqG4NsC5u4
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/pcb.1695668467415201/1695668320748549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/pcb.1695668467415201/1695668320748549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/pcb.1695668467415201/1695668320748549/?type=3&theater
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навчальних тренінгів з проблемних правових питань жителів сільської місцевості. Також в ході 

проведених тренінгів залучено до співпраці керівників бібліотек, що підключені до системи 

«Бібліоміст». 

 

 

З метою проведення роз’яснювальної роботи 

з питань реалізації і захисту прав людини в 

місцях позбавлення волі у Вознесенській 

виправній колонії №72, 23 листопада 

Директором Вознесенського МЦ з надання 

БВПД проведено робочу зустріч з 

заступником начальника установи з 

соціально-виховної та психологічної роботи 

начальником відділу соціально-виховної та 

психологічної служби, майором внутрішньої 

служби Тютюровим Сергієм 

Володимировичем.  

Під час зустрічі, досягнуто домовленості проведення інформаційної лекції для засуджених в 

рамках проведення «Всеукраїнського тижня права». 

За результатами зустрічі, підписано меморандум співпраці, а також, згідно з Наказом 

Міністерства Юстиції України «Про затвердження Порядку організації надання засудженим до 

позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет» від 01.08.2014р. за №1275/5, 

досягнуто домовленості підключення виправної колонії до створеної центром системи Skype-

консультування, яке проводитиметься з грудня 2016 року, кожного вівторка з 11:00 до 12:30 

працівниками центру спільно з адвокатом системи БПД - Арделею Артемом Миколайовичем. 

 

За результатами діяльності в рамках 

підписаного меморандуму 6 грудня 

проведено  виїзний прийом у 

Вознесенській виправній колонії №72. 

 

 

 

 

 

 

 

Обізнані в праві діти - Майбутнє 

правової держави! 

Єланецьким бюро правової допомоги в 

рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права проведено правничий 

урок для учнів 10 класів.  

 

 

 

http://www.elaneclibrary.tk/index.php/novini/318-molod-khkhi-stolittya-svoboda-i-vidpovidalnist
http://www.elaneclibrary.tk/index.php/novini/318-molod-khkhi-stolittya-svoboda-i-vidpovidalnist
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Обізнані в праві діти – Майбутнє 

правової держави! 

 7 грудня, в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права у 

Вознесенській гімназії №1 

працівниками Вознесенського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з 

представниками Вознесенського 

міськрайонного центру 

зайнятості та Вознесенської 

міської громадської організації 

«Агенство Економічного 

Розвитку» проведено семінар 

для учнів 8-11 класів, на тему 

«Обізнані в праві діти – Майбутнє правової держави». 

 

 

Працівниками бюро правової допомоги також проводяться виїзні прийоми громадян у 

віддалені села районів. 

 

15 грудня, начальником Первомайського бюро правової допомоги було здійснено виїзний 

прийом до с. Кумарі. 

Бюро правової допомоги у виїзних прийомах також співпрацюють один з одним.  

Так, 19 грудня, заступником 

начальника Врадіївського Бюро 

правовою допомоги Адамчук О. 

Ю. спільно з керівником 

Первомайського бюро правової 

допомоги Порхуном В. М. 

проведено спільний виїзний 

прийом громадян в с. 

Новомихайлівське 

Врадіївського району. 

 

Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

метою організації надання безоплатної первинної правової допомоги незахищеним верстам 

населення та врегулювання співпраці щодо впровадження відповідних практик, налагоджено 

співпрацю з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги та укладено такі 

договори та меморандуми про співпрацю: 

 Врадіївський районний відділ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області. 

 Михайлівська сільська рада Врадіївського району 
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 Ясногородська сільська бібліотека Єланецького району 

 Обласний центр соціально – психологічної допомоги м.Вознесенськ 

 ГО «Воїни та ветерани АТО» м.Южноукраїнськ 

 Редакція газети «Єланецький Вісник» 

 Братська районна рада 

 Доманівський районний центр зайнятості 

 Приватний нотаріус Врадіївського районного нотаріального округу 

 Вознесенська виправна колонія №72 

 КП «Водогін Врадіївка» 

 Маложенівська сільська рада, Єланецький р-н 

 Служба у справах дітей Врадіївської районної державної адміністрації . 

 Врадіївський районний центр соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді. 

 Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 
 [1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги 
 
Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувається відповідно до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 6 квітня 2015 року № 136, яким запроваджено з 1 липня  2015 року 
систему заходів щодо моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у 
кримінальному процесі. 
 З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у продовж звітного 

періоду здійснено моніторинг якості роботи у 72 судових  засіданнях у кримінальних 

провадженнях.  

Також з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами. Так в 2016 році було 
проведено 12 бесід, у ході яких з’ясовано, що клієнти задоволені діями адвокатів. З метою 
покращання взаємодії з Регіональним центром було проведено 100 анонімних анкетувань 
адвокатів. 

 
22 червня 2016 року в Регіональному центрі відбулась чергова робоча зустріч адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу та співробітників відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів. В цій зустрічі взяли участь члени 
консультативної ради адвокатів системи БВПД Дмитро Бугаєнко, Сергій Корець, Вадим Матвєєв, 
Володимир Руденко, та член ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають БПД» Олександр Тімохін, а 
також представники центрів з надання БВПД.  
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Тема робочої зустрічі: розробка практичних підходів для вирішення проблемних питань 

пов’язаних з наданням та припиненням надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Адвокати та представники центрів з надання БВПД розглянули питання внесення змін до 

розрахунку розміру винагороди за надання БВПД. 
За результатом робочої зустрічі сформульовано перелік проблемних питань, що 

потребують вирішення шляхом внесення змін до розрахунку розміру винагороди адвокатам за 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Учасники робочої зустрічі дійшли єдиної думки звернутись до Координаційного центру з 
надання правової роботи з переліком пропозицій щодо вдосконалення системи розрахунку 
розміру винагороди адвокатам за надання безоплатної вторинної правової роботи. 

 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 06.04.2015 

№ 136 «Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» відділом забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів підготовлено 12  узагальнених матеріалів 

щодо успішного захисту адвокатів системи БВПД  Миколаївської області, які щомісячно 

публікуються на сайті РЦ. 

  
 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення захисту, 
гарантованого державою, Регіональним та місцевими центрами Миколаївської області постійно 
здійснюються заходи щодо обміну досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів системи БПД. 

З 30 травня по 1 червня 2016 року в Миколаєві відбувся цикл проектних тренінгів під 
назвою «Регіональний каскад заходів». Цикл заходів був організований у рамках проекту 
«Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених», який 
реалізується в Україні громадською організацією «Центр правової допомоги населенню 
«Громадський захисник» та представлений у Миколаївській області громадськими організаціями 
«Пенітенціарна ініціатива» і «Ініціатива заради життя». 

Основними завданнями проекту є: покращення законодавчої бази та практики 
застосування права рівності перед законом та доступу до правосуддя; підвищення рівня 
правопросвіти з проблематики дотримання прав людини; підвищення спроможності центральних 
та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій 
громадянського суспільства створювати ефективні моделі співпраці.   
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30, 31 травня та 1 червня зазначені громадські організації - виконавці проекту провели 
тренінг для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, наприкінці якого 20 адвокатів 
отримали відповідні сертифікати. Тренінг відбувся за сприяння Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області в рамках підписаного 18 травня 
2016 року меморандуму про взаємне співробітництво між Регіональним центром і Радою 
адвокатів у Миколаївській області. 

19.07.2016 року директори центрів прийняли участь у «круглому столі», який пройшов у  
м. Одеса на тему «Регіональне обговорення системи відбору адвокатів, які залучаються до 
надання безоплатної правової допомоги».  В процесі активної роботи були обговорені питання 
подальшої розбудови системи надання безоплатної допомоги в контексті якості та оптимального 
відбору адвокатів для надання відповідної допомоги, розглянуті сильні та слабкі сторони цього 
процесу на даному етапі, та пропозиції всіх учасників представників Одеської, Миколаївської, 
Херсонської та Черкаської областей щодо поліпшення та оптимізації шляхів залучення досвідчених 
фахівців до цього важливого соціального проекту Міністерства юстиції України. 

 

 
 
 

З метою сприяння адвокатам у підвищенні кваліфікації на наступних каскадних тренінгах 

направлено лист всім адвокатам системи БВПД у Миколаївській області від 27.09.2016 року для 

надання останніми пропозицій щодо цікавих тем, які б адвокати хотіли розібрати на наступних 

каскадних тренінгах. 

23 вересня 2016 року в приміщенні Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області відбувся черговий «круглий стіл», в якому прийняли участь: член ВГО 
«Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» Олександр Тімохін, 
Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини у Миколаївській області Євгеній Прусов, експерт правового відділу Центру 
моніторингу дотримання прав людини Олександр Синьов, а також представники центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Валентин Чистий, Юлія 
Кравчук, Олег Матвієнко та Олег Антонець. Тема «круглого столу»: Посилення взаємодії РЦ, МЦ з 
органами адвокатського самоврядування та адвокатами для покращення загальної ситуації з 
дотримання прав людини і основоположних свобод. Учасники «круглого столу» обговорили 
питання щодо якості надання безоплатної правової допомоги адвокатами системи БВПД з 
безумовним дотриманням останніми правил адвокатської етики. 

http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/images/16.06.16_seninar/memoran.pdf
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22 листопада директор Регіонального центру з надання БВПД Чистий В.О., а також 

працівники РЦ, адвокати Миколаївської, Херсонської і Одеської областей взяли участь у 

презентації результатів моніторингу щодо застосування судами Кримінального процесуального 

кодексу України. Захід відбувся у м. Одеса і став частиною пілотного проекту «Моніторинг 

реалізації нового Кримінального процесуального кодексу України» за ініціативи Уповноваженого з 

прав людини та за підтримки Ради Європи у рамках проекту «Підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні», а також Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з 

корупцією в Україні Департаменту юстиції США та Програми розвитку ООН в Україні. Перед 

присутніми виступили з доповідями заступник Голови Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини Смірнова О.Л., заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ Кравченко С.І., а також представники Інституту 

гуманітарних прикладних досліджень Буроменський М.В. і Сердюк О.В. 
 

18 серпня 2016 року в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області відбулась чергова робоча зустріч адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу та співробітників Регіонального центру з надання БВПД. В 
цій зустрічі взяли участь члени консультативної ради адвокатів системи БВПД Петро Балабан, 
Сергій Корець, Володимир Керімов та керівник ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають 
БПД» Вікторія Радкевич, а також представники центрів з надання БВПД Валентин Чистий, Інна 
Заворотнюк, Юлія Кравчук. Тема робочої зустрічі: Розробка практичних підходів для вирішення 
проблемних питань, пов’язаних з поверненням актів наданих послуг, що подані адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. Адвокати та представники Регіонального центру 
з надання БВПД розглянули найбільш гострі питання, що виникають при поданні адвокатами актів 
надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками для отримання 
винагороди  за надану ними правову допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 
такої допомоги. 

Останнім часом до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області надходять звернення та скарги клієнтів на дії адвоката під час 
надання БВПД. З метою вирішення спірних питань та непорозумінь, які виникають між адвокатом 
та клієнтом, проведено засідання Консультативної ради Регіонального центру 18.09.2016 року, за 
результатом якого місцевим центрам з надання БВПД доручено розробити проект протоколу 
першого побачення у цивільно-адміністративних справах, який матиме рекомендований характер 
для адвокатів системи БВПД.  У зв’язку з цим, запропоновано адвокатам системи БВПД розглянути 
сформований проект протоколу першого побачення адвоката з клієнтом у 
цивільних/адміністративних справах та внести свої пропозиції щодо форми і змісту, і направити їх 
до Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області. 

 

 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 
громад 

 

З метою покращення якості, повноти та оперативності надання правових консультацій 
працівниками центрів, обміну досвідом та формування кращих практик консультування клієнтів 
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системи безоплатної правової допомоги Координаційним центром з надання правової допомоги 
створено довідково-інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid». 

 

Працівниками Регіонального центру та місцевих центрів  у ІV кварталі 2016 року висвітлено 
16 матеріалів правового характеру в системі «WikiLegalAid». 

 

23 вересня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 
директором Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентином Чистим прийнято участь у брифінгу 
на тему "Покращення загальної ситуації з дотримання прав людини і 
основоположних свобод на Миколаївщині, за умови активного 
залучення представників неурядових організацій". Головною метою 
брифінгу було створення ефективної системи захисту прав людини і 
основоположних свобод, завдяки незалежної діяльності неурядових 
організацій, з метою забезпечення неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини 
органами влади і місцевого самоврядування, їх посадовими особами. 

 
У 2016 році представники Регіонального центру приймали участь в роботі робочої групи 

Миколаївського міського голови з питань підготовки пропозицій щодо створення спеціалізованої 
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Миколаєві. Заходи 
проводились за результатами обговорення напрацювань аналітичного дослідження  команди 
проекту «Формування дієвої моделі надання безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві та м. 
Вознесенську», який реалізує громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва». 

 
 

Співпраця заради посилення правових можливостей  територіальних громад будується не 
лише на офіційних заходах. 

З нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей до Миколаївського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей разом із співробітниками Другого миколаївського МЦ завітав 
директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області Валентин Чистий. Маленькі вихованці закладу отримали у подарунок від 
центру іграшки та книги, а вихователі — інформаційні буклети з роз'ясненнями прав дитини. 
Пам'ятаємо, що діти — майбутнє України і завжди раді надати не лише правову допомогу. 

 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/05/analitika%20pravo.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/05/analitika%20pravo.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/05/analitika%20pravo.doc
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Приклади діяльності місцевих центрів з надання БВПД з інтеграція первинної і вторинної 
правової допомоги на рівні територіальних громад 

 
 

 
На інформаційних  стендах управління праці та 

соціального захисту 
населення та управлінні 
пенсійного фонду України в 
Миколаївському районі 
Миколаївської області 
розміщено інформацію про 
роботи центру та 
інформаційні листівки щодо  
 

 
безоплатної вторинної правової допомоги та Pro 
Bono. 

    
Розроблено для використання в роботі спільний інформаційний буклет: «Посилення ролі 

громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», в якому міститься 
контактна інформація Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В рамках програми «школи соціальних знань» прийнято участь у тематичному 
короткотерміновому семінарі «Соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей», який 
організовано Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації. В рамках 
проведення семінару розглядались трудові питання мобілізованих, порядок отримання статусу 
учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни, член сім’ї загиблого, пільги учасникам 
бойових дій, інвалідам війни, членам сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових 
дій, надання субсидії та державних допомог учасникам АТО та членам їх сімей, забезпечення 
санаторно-курортного лікування учасників АТО, забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації учасників АТО та порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 
              18.03.2016 року відбулась робоча зустріч директорів Першого та Другого миколаївських 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з начальником Головного 
територіального управління юстиції у Миколаївській області Романом Возняком. 
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                  В ході зустрічі за ініціативи директора Першого центра Олега Матвієнко обговорено 
питання щодо відкриття на базі місцевих центрів доступу громадян до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. 
 
21.03.2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 
проведено першу робочу зустріч партнерів проекту "Формування дієвої моделі надання 
безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві та м. Вознесенськ", що реалізує громадська 
організація "Фонд розвитку міста Миколаєва" за 
підтримки програмної ініціативи "Права людини та 
правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" та 
Канадського бюро міжнародної освіти Уряду Канади. 

Проект розроблено директором ГО "Фонд 
розвитку міста Миколаєва" Михайлом Золотухіним та 
директором Першого миколаївського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Олегом Матвієнко. 
            
                
        
 
За підтримки ресурсного центру громадської організації «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА» здійснено друк 
1000 буклетів: «Порядок отримання безоплатної правової допомоги». 
 
 

17.05.2016 року прийнято участь у тренінгу для молодих правозахисників та партнерів міст 
Херсону та Одеси, який організований за підтримки Миколаївського громадського центру з 
моніторингу дотримання прав людини та громадською організацією «Асоціація ЛГБТ «Ліга». 
              Проведення тренінгу дозволило поділитися досвідом роботи з питань надання правової 
допомоги незахищеним верствам населення в інших регіонах в партнерстві з місцевими центрами 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
  
20.05.2016 року підписано розпорядження Миколаївського міського голови № 114 - р 

«Про створення робочої групи з питань підготовки пропозиції щодо створення спеціалізованої 
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги в місті Миколаєві». 

 
22.06.2016 року прийнято участь у семінарі Правовий захист внутрішньо переміщених 

осіб. Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, який проходив в м. Одеса та організовано 
громадською організацію «Десяте квітня». В рамках проведення семінару розглядались наступні 
питання: Внутрішньо переміщенні особи. Агенція ООН у справах біженців. Міжнародні стандарти 
допомоги ВПО; Особливості отримання довідок про взяття на облік ВПО. Реєстрація місця 
проживання/перебування. Складнощі та наслідки не вирішення зазначених питань в належні 
строки; Паспортизація. Шляхи вирішення проблем, пов’язаних з відновленням втраченого 
паспорту ВПО; Підтвердження наявності або відсутності об’єктів нерухомості на підконтрольній 
території. Тягар доказування; Виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам. Перехід на 
електронні пенсійні посвідчення, перепони в реалізації, зокрема інвалідами та особами похилого 
віку; Особливості положення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які прибули 
із зони АТО та ТО території, влаштованих до закладів охорони здоров’я, навчальних або інших 
дитячих закладів; Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або 
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смерті особи на тимчасово окупованій території України; Проблеми у банківській сфері. 
Заборгованості по кредитах, складнощі повернення депозитів, тощо. 

 
22.08.2016 року підписано меморандум про 

співпрацю між Першим миколаївським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та громадською організацією "Аналітично-
правозахисне об'єднання "Викривач". Метою 
меморандуму є спрямування спільних зусиль на 
набуття незахищеними верствами населення 
необхідного рівня правових знань, формування у них 
поваги до права, реалізації права на доступ до 
безоплатної правової допомоги. Для досягнення цієї 
мети сторони реалізують спільні заходи та проекти, а 
також проводити спільні консультації, за потреби 

створювати робочі групи, встановлювати зв'язки з третіми особами тощо 
З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі зустрічі, 

семінари, круглі столи з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 
громадськими організаціями.  

20. 10.2016 року підписано меморандум про взаємне співробітництво з Березанською 
центральною районною бібліотекою. Співпраця здійснюється за наступними напрямками: 
організація та проведення безоплатних правових онлайн-консультацій у форматі Скайп-
спілкування на базі бібліотеки; організація спільних заходів спрямованих на підвищення рівня 
правової поінформованості громадян, щодо права на безоплатну правову допомогу, шляхом 
проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей, виїзних прийомів та інших заходів. 

28.10.2016 року з Березанським районним сектором кримінально-виконавчої інспекції 
Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області підписано 
меморандум про співпрацю. 

 
03.11.2016 року підписано угоду про 

співробітництво. між Першим центром та 
Миколаївським районним центром зайнятості. 

 
 
28.12.2016 року між Першим центром та 

громадською організацією «СХІД. ІНТЕГРАЦІЯ» 
підписано меморандум про взаємне співробітництво, 
основною метою якої є задоволення і захист законних 
соціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, духовних та інших 

конституційних прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, членів сімей військовослужбовців 
та учасників добровольчих територіальних батальйонів, осіб, які перебувають на тимчасово 
окупованих територіях, членів сімей, що загинули в зоні АТО та «Небесної сотні».  

 

 
 

З метою поширення методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо 

організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги працівниками 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1?source=feed_text&story_id=740720182750476
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Вознесенського Центру було розроблено  методичні рекомендації для посадових осіб ОМС на 

тему « Як вирішити межовий спір». 

 
 [1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 
 

З метою формування в регіоні професійних груп інтеграторів і фронтлайнерів, обміну 
досвідом, обговорення стану справ та покращання роботи в напрямку надання якісних послуг в 
сфері безоплатної правової допомоги у Регіональному центрі впроваджено систему підвищення 
кваліфікації персоналу. 

25 травня 2016 року в Миколаєві 
відбувся навчальний семінар «Як писати цікаві 
статті» для співробітників центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Професійний військовий журналіст, 
представник Миколаївської обласної 
правозахисної організації «Центр 
журналістських розслідувань» Ярослав 
Чепурний прочитав лекцію «Як писати цікаві 
статті. Загальні принципи». Учасники семінару 
ознайомились з практичними порадами для 
працівників центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги щодо взаємодії 
із засобами масової інформації. 

 

 

Попередній такий семінар відбувся 
в березні 2016 року. Але цього разу 
в заході взяли участь не лише 
начальники відділів взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
(«інтегратори») і начальники 
відділів попередньої роботи з 
клієнтами («фронтлайнери») 
місцевих центрів, а й співробітники 
Регіонального центру. 

Захід відбувся в рамках підписаного 13 січня 2016 року тристороннього меморандуму між 
Регіональним центром з надання БВПД у Миколаївській області, Учбово-методичним центром 
захисту прав людини та Центром журналістських розслідувань. 

Раз на квартал проводилось засідання Керівної ради з директорами, головними 
бухгалтерами і працівниками відділів правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної  правової допомоги  місцевих 
центрів.  

В ході наради обговорювався ряд нагальних питань, 
зокрема:- організація планово-фінансової роботи та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності центрів з 

https://www.facebook.com/yaroslav.chepurnoy.7
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надання БВПД; - оперативне планування діяльності: підготовка локальних планів заходів центрів з 
надання БВПД та оновлення регіональних планів надання БПД, звітування по оперативним планам 
діяльності. 

В регіоні затверджено графік та порядок проведення стажувань посадовими особами 
Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області для працівників Бюро 
правової допомоги протягом IV кварталу 2016 року та визначено основні питання по напрямкам 
роботи управління юстиції, що пропонується розглянути у рамках стажувань. На даний час спільно 
з Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області розроблено та 
затверджено наказом графік стажування працівників бюро правової допомоги. Стажування прово 
дяться відповідно до графіку.  

 

08 листопада 2016 року директор Регіонального центру В. Чистий прийняв участь в 
проведені  чергового навчання для спеціалістів бюро правової допомоги в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області. 

На навчанні розглянуто питання порядку реєстрації смерті осіб, померлих на 
непідконтрольній території та порядок внесення змін та виправлень до актових записів цивільного 
стану. 

За підсумками навчань проведено тестування працівників бюро правової допомоги. 

На виконання підпункту 18 пункту 8 Положення про Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області, затвердженого наказом 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.03.2015 № 18,  з метою надання 
методичної допомоги місцевим центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
працівниками Регіонального центру проведено роботу з надання необхідної методичної допомоги 
з питань організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, діловодства, кадрового 
діловодства, опрацювання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги працівникам 
місцевих центрів. За результатами роботи складено довідки. 

  01.11.2016 року в приміщенні Регіонального центру пройшла робоча нарада, присвячена 
оперативному плануванню діяльності, а саме: підготовці локальних планів заходів центрів з 
надання БВПД на IV квартал 2016 року та оновленню регіональних планів надання БПД, яку 
проводив директор Регіонального центру Валентин Чистий. В нараді взяли участь керівники та 
спеціалісти структурних підрозділів Регіонального центру, директори місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, працівники відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів. У ході роботи 
відбувся аналіз звітів місцевих центрів з надання БВПД про виконання локальних планів за ІІІ 
квартал поточного року.  
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6 грудня 2016 року завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації 

С. Миронова та головний спеціаліст відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та інформації В.В.  Тарасова провели семінар для відповідальних за кадрову роботу у 

місцевих центрах на тему «Організація та порядок ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників». Захід був спрямований на розкриття ключових 

особливостей ведення обліку військовозобов’язаних для осіб, визначених відповідальними за 

окреслені питання, та відбувся в інтерактивній формі. 
 
13 грудня у приміщенні Регіонального центру відбулась робоча нарада, присвячена змінам 

у Порядку організації оперативного планування та моніторингу діяльності Координаційного центру 
з надання правової допомоги (далі – КЦ) та його територіальних відділень, а також новому 
Порядку взаємодії КЦ з територіальними відділеннями на всіх стадіях бюджетного процесу. Захід 
проводили директор Регіонального центру Валентин Чистий та його заступник Віктор Сандул. 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його 
функцій 
 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності Регіонального та місцевих 
центрів Миколаївської області постійно ведеться робота над розвитком інституційної 
спроможності центрів виконувати покладені на них функції, зокрема через впровадження та 
використання сучасних інформаційних та інтерактивних технологій, нових підходів та рішень в 
сфері аналізу та поширення інформації широкому колу зацікавлених осіб, через впровадження ІР-
телефонії, нових інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних та ін.)  та нових форм звітності з 
графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та розвитку системи БПД в регіоні на 
офіційному веб-сайті регіонального центру тощо. Так, наприклад, для розробки інфографіки і схем 
використовується програма MindManager:  

 

 
 
Заступником начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури Регіонального 

центру Олексієм Фігловським розроблено дизайн буклету «Що робити, якщо тебе затримала 
поліція?». В другому кварталі 2016 року виготовлено 1000 примірників цього буклету для 
розповсюдження серед зацікавлених осіб. 
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Щокварталу головні бухгалтери місцевих центрів готують та на надають до Регіонального 
центру відповідні звіти. Регіональний центр узагальнює та надає Координаційному центру. 

В липні в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 
відбулися чергові навчання керівництва і персоналу центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Цього разу темою навчального заходу стало запровадження використання 
електронних сервісів Міністерства юстиції України, забезпечення прийняття та видачі 
документів під час державної реєстрації громадських формувань. Навчання проведено за 
ініціативи Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області та за підтримки ГТУЮ у 
Миколаївській області. 

Протягом 2016 року проводилася організація системного аналізу звернень громадян, підготовка 
та систематична актуалізація юридичних консультацій для вирішення типових проблемних 
питань.  
 
Взято участь: 

-  у нараді з питань  виконання Плану заходів з реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової 
допомоги;  

- у робочій зустрічі керівного складу системи безоплатної правової допомоги, що 
відбулася 06-08.12.2016 у Координаційному центрі з надання правової допомоги за 
сприяння уряду Канади. Під час триденної сесії стратегічного планування команда 
системи БПД узагальнювала роботу системи в поточному році та обговорювала плани 
діяльності у майбутньому; 

- у науково – практичній конференції «Теоретичні та практичні питання стану 
дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених»; 

- у громадських слуханнях щодо обговорення, розроблених експертною групою 
законодавчих і галузевих рекомендацій та пропозицій, що урегульовують актуальні 
проблеми дотримання прав вразливих категорій осіб, які відбувають та відбули 
кримінальні покарання, проведення яких організовується Проектом «Посилення ролі 
громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні». 
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[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у Миколаївській області, 
в тому числі результатів діяльності Регіонального та місцевих центрів здійснюється постійна тісна 
співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення 
публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в 
мережі Інтернет, проведення заходів із запрошенням провідних журналістів, тощо. 

На початку 2016 року в Регіональному центрі сформований повний реєстр ЗМІ, до якого 
попередньо увійшло 568 видань, зареєстрованих у Миколаївській області. В ході розробки цього 
реєстру були опитані інтегратори місцевих центрів щодо налагодження взаємодії із медіа на 
території обслуговування. В подальшому з найбільш впливовими і релевантними до теми 
безоплатної правової допомоги ЗМІ встановлені партнерські відносини, в окремих випадках 
укладено меморандуми і затверджені графіки виступів.  

За методичної і інформаційної підтримки відділу комунікацій Управління комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної інформації Координаційного центру проведено аналіз медіа-
середовища і розроблено онлайн медіа-карту із зазначенням контактних даних представників 
найбільш впливових ЗМІ регіону. Посилання на онлайн медіа-карту: 
https://docs.google.com/document/d/1g85cFNhjD8JlmX_KAUXIVZWaTIw06VjYQubE_JFbj78/edit?usp=s
haring  

  

Кількість ЗМІ Інтернет-
видання 

Телебач
ення 

радіо преса всього 

Всього зареєстрованих у 
Миколаївській  області і 
внесених до реєстру ЗМІ РЦ 

23 9 10 
516 (із них 

постійно діючих 
близько 80) 

568 

Найбільш впливових, з якими 
налагоджено співпрацю і 
внесених до медіа-карти РЦ 

20 5 6 11 42 

 
Такий підхід в подальшому дозволяє комунікаторам із інших областей України у разі 

необхідності оперативно поширювати свій контент на території Миколаївської області і навпаки, - 
створені миколаївцями інформаційні повідомлення можуть бути оприлюднені у інших регіонах 
України. Крім цього, завдяки доступу до регіональних баз найбільш впливових журналістів і 
видань  Координаційний центр отримав можливість оперативно напряму впливати на медіа-поле 
по регіонам.  

 
Інновації: Інтернет-канал Регіонального центру в мережі YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCEKdcnmh24cOba4XXKo3HqQ  

 

https://docs.google.com/document/d/1g85cFNhjD8JlmX_KAUXIVZWaTIw06VjYQubE_JFbj78/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g85cFNhjD8JlmX_KAUXIVZWaTIw06VjYQubE_JFbj78/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCEKdcnmh24cOba4XXKo3HqQ
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За даними Google Analytics за кількість переглядів каналу становить 257  

https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=lt,fe=16977,fr=lc-UA,fs=16855;fcr=0,r=summary,rpr=d 

 

https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=lt,fe=16977,fr=lc-UA,fs=16855;fcr=0,r=summary,rpr=d
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В окремих випадках кількість переглядів відео на каналі РЦ майже вдвічі перевищує 
кількість переглядів того ж самого сюжету на Інтернет-каналі Обласної державної 
телерадіокомпанії. Так, наприклад, відео-інтерв’ю директора РЦ Валентина Чистого на телеканалі 
РЦ «Безоплатна правова допомога для миколаївців» передивилось 76 глядачів, а той самий сюжет 
на Інтернет-сторінці телеканалу «Миколаїв» - 44.  

 
 

Канал РЦ – 76 переглядів Канал Миколаївської ОДТРК - 44 
 

Кампанії в соціальних мережах 

 
 

Для просування публікацій Регіонального цен6тру в мережі Інтернет ми використовуємо 
сторінки партнерських організацій в мережі «Фейсбук» 
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На скрінштотах – приклади суттєвого збільшення аудиторії (до 17000%) 
 
02 листопада 2016 року директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Миколаївській області В. Чистий  виступив у телепередачі "Юстиція назустріч 
людям", де ним було розкрито тему   "Безоплатна правова допомога на Миколаївщині». 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у місті Миколаєві та 
Миколаївській області, в тому числі результатів діяльності Першого миколаївського МЦ 
здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ, зокрема 
здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних 
матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, а саме:  

- 23.01.2016 року в Миколаївській районній газеті «Маяк» № 2 (8903) вийшла стаття 
начальника відділу взаємодії з суб’єктами з надання безоплатної первинної правової 
допомоги Вікторії Царьової на тему: «Мешканці Миколаївського району можуть отримувати 
безоплатні послуги адвоката». 

- 27.02.2016 року в Миколаївській районній газеті «Маяк» № 7 (8908) вийшла стаття «Корисна 
інформація».  

- 05.03.2016 року в Миколаївській районній газеті «Маяк» № 8 (8909) вийшла стаття «Пільги 
для учасників бойових дій (АТО)». 
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- 26.03.2016 року в Миколаївській районній газеті «Маяк» № 11 (8912) вийшли статті на теми: 
"Юридичні нововведення на семінарі-нараді з секретарями селищної та сільських рад 
району" та "Інноваційні норми діяльності - в закладах культури". 
 

 

 

- 16.03.2016 року https://youtu.be/EvWvf0JrnP4?t=41 
- 18.05.2016 року https://www.youtube.com/watch?v=Lp4wQmTMjmw  
- 15.06.2016 року https://www.youtube.com/watch?v=lZiflaxSKvA  
- 29.06.2016 року https://www.youtube.com/watch?v=greoKYACmpY 
23.07.2016 року  
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FTwAbxdBlcTALx33AZ74vOJusMOCYzbblBL7EslRGjz4%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D
1%8F%D0%BA%2028.pdf&c=57f3b68364f2  

27.07.2016  
https://www.youtube.com/watch?v=RMGNvg7mtbA&list=PLjXv9qZBmHogSQEuzU23m4WbUQ

KVdd6cB  
30.07.2016  
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FefhXLfZtfOouLJsVDg9eMR8dOxH6iP8uzqt8NYnHwKU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%
D1%8F%D0%BA%2029.pdf&c=57f3b73e88e0 

В журнале «Совет да любовь» 2016-2017 роки надруковано статтю на тему: «Переваги та 
мінуси громадянського шлюбу». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.667066293449199/667066186
782543/?type=3 

26.08.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.671741646314997/6717414996
48345/?type=3 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675499642605864/675499559
272539/?type=3 

27.08.2016 року  
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FhYdU4Cf1F0qHT%2B1dbmE2F8oJiLmMHo3UnmmCJF32QXU%3D&name=%D0%BC%D
0%B0%D1%8F%D0%BA%2033.pdf&c=57f3b7b9b740 

31.08.2016 року http://ochakov-segodnya.com.ua/na-ochakivshhini-vidkrilosya-byuro-
bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi/ 

31.08.2016 року  

https://youtu.be/EvWvf0JrnP4?t=41
https://www.youtube.com/watch?v=Lp4wQmTMjmw
https://www.youtube.com/watch?v=lZiflaxSKvA
https://www.youtube.com/watch?v=greoKYACmpY
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTwAbxdBlcTALx33AZ74vOJusMOCYzbblBL7EslRGjz4%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2028.pdf&c=57f3b68364f2
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTwAbxdBlcTALx33AZ74vOJusMOCYzbblBL7EslRGjz4%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2028.pdf&c=57f3b68364f2
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTwAbxdBlcTALx33AZ74vOJusMOCYzbblBL7EslRGjz4%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2028.pdf&c=57f3b68364f2
https://www.youtube.com/watch?v=RMGNvg7mtbA&list=PLjXv9qZBmHogSQEuzU23m4WbUQKVdd6cB
https://www.youtube.com/watch?v=RMGNvg7mtbA&list=PLjXv9qZBmHogSQEuzU23m4WbUQKVdd6cB
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FefhXLfZtfOouLJsVDg9eMR8dOxH6iP8uzqt8NYnHwKU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2029.pdf&c=57f3b73e88e0
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FefhXLfZtfOouLJsVDg9eMR8dOxH6iP8uzqt8NYnHwKU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2029.pdf&c=57f3b73e88e0
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FefhXLfZtfOouLJsVDg9eMR8dOxH6iP8uzqt8NYnHwKU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2029.pdf&c=57f3b73e88e0
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.667066293449199/667066186782543/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.667066293449199/667066186782543/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.671741646314997/671741499648345/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.671741646314997/671741499648345/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675499642605864/675499559272539/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675499642605864/675499559272539/?type=3
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhYdU4Cf1F0qHT%2B1dbmE2F8oJiLmMHo3UnmmCJF32QXU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2033.pdf&c=57f3b7b9b740
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhYdU4Cf1F0qHT%2B1dbmE2F8oJiLmMHo3UnmmCJF32QXU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2033.pdf&c=57f3b7b9b740
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhYdU4Cf1F0qHT%2B1dbmE2F8oJiLmMHo3UnmmCJF32QXU%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2033.pdf&c=57f3b7b9b740
http://ochakov-segodnya.com.ua/na-ochakivshhini-vidkrilosya-byuro-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi/
http://ochakov-segodnya.com.ua/na-ochakivshhini-vidkrilosya-byuro-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi/
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https://www.youtube.com/watch?v=zgMrFTfVySs&feature=share 
01.09.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.673638682791960/673637929

458702/?type=3 
03.09.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675504662605362/675504505

938711/?type=3 
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk 

public%3A%2F%2F%2BeGV7HeXCWu4zgLVOzSYOppzMuebBvUXCZdhGshHFWM%3D&name=%D0%BC%
D0%B0%D1%8F%D0%BA%2034.pdf&c=57df9fce62dc. 

06.09.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675960899226405/675960785

893083/?type=3 
07.09.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.5

24122961076867/676459359176559/?type=3 
08.09.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.678732668949228/678732632

282565/?type=3 
14.09.2016 року  
https://www.youtube.com/watch?v=kY fiVExJSY&feature=youtu.be 
23.09.2016 року  
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.687097098112785/687097018

112793/?type=3 
На офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено інформацію про відкриття 
Очаківського бюро правової допомоги. 

http://mrada.ochakiv.info/pages/main_citynews 
На офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації розміщено 

інформацію про відкриття Новоодеського бюро правової допомоги. 
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=30433 
На офіційному сайті Очаківської районної ради розміщено інформацію про відкриття 

Очаківського бюро правової допомоги. 
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=30615 
На офіційному сайті Миколаївської районної ради розміщено інформацію про відкриття 

Ольшанське бюро правової допомоги.  
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://mykolayiv.mk.gov.ua/&prev=search 

На офіційному сайті Березанської районної ради розміщено інформацію про відкриття 
Березанське бюро правової допомоги. 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=30822 

На офіційному сайті Новоодеської районної ради розміщено інформацію про відкриття 
Новоодеського бюро правової допомоги.  

https://novodrayrada.mk.ua/ogoloshennya/679-byuro-pravovoji-dopomogi-rozpochali-svoyu-
robotu-u-mikolajivskij-oblasti 

На офіційному сайті Очаківської районної державної адміністрації розміщено інформацію 
про проведення семінару, який Очаківський міськрайонний центр зайнятості проводив для 
учасників АТО, які перебувають на обліку, як шукаючи роботу 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=30864 
На офіційному сайті Миколаївської районної державної адміністрації розміщено 

інформацію про Інформаційну зустріч щодо порядку отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги. http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=30897  

https://www.youtube.com/watch?v=zgMrFTfVySs&feature=share
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.673638682791960/673637929458702/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.673638682791960/673637929458702/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675504662605362/675504505938711/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675504662605362/675504505938711/?type=3
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk%20public%3A%2F%2F%2BeGV7HeXCWu4zgLVOzSYOppzMuebBvUXCZdhGshHFWM%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2034.pdf&c=57df9fce62dc
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk%20public%3A%2F%2F%2BeGV7HeXCWu4zgLVOzSYOppzMuebBvUXCZdhGshHFWM%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2034.pdf&c=57df9fce62dc
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk%20public%3A%2F%2F%2BeGV7HeXCWu4zgLVOzSYOppzMuebBvUXCZdhGshHFWM%3D&name=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%2034.pdf&c=57df9fce62dc
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675960899226405/675960785893083/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.675960899226405/675960785893083/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/676459359176559/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/676459359176559/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.678732668949228/678732632282565/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.678732668949228/678732632282565/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=kY%20fiVExJSY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.687097098112785/687097018112793/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/pcb.687097098112785/687097018112793/?type=3
http://mrada.ochakiv.info/pages/main_citynews
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=30433
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=30615
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://mykolayiv.mk.gov.ua/&prev=search
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=30822
https://novodrayrada.mk.ua/ogoloshennya/679-byuro-pravovoji-dopomogi-rozpochali-svoyu-robotu-u-mikolajivskij-oblasti
https://novodrayrada.mk.ua/ogoloshennya/679-byuro-pravovoji-dopomogi-rozpochali-svoyu-robotu-u-mikolajivskij-oblasti
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=30864
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=30897
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На офіційному сайті ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» розміщено інформацію про 
Чергове засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо створення спеціалізованої 
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги в м. Миколаєві. 

http://frgn.mk.ua/?p=8370 
На офіційному сайті Миколаївської районної державної адміністрації розміщено 

інформацію про проведення круглого столу на тему: ««Роботодавцю – компенсація єдиного 
соціального внеску,  безробітному (у тому числі, з особливими потребами) – гідне робоче місце». 
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=31010  

19.10.2017 року  

 https://www.youtube.com/watch?v=lmOGGbWbsJ4 

21.10.2016 року 

 http://brzbibl.blogspot.com/ 

В глянцевому рекламно-інформаційному журналі "Випускник" 2016-2017 роки проведено 

рекламну компанію центру та надруковано статтю "Як повернути податок на навчання". 

http://випускник.com.ua/magazine-online/ 

09.11.2016 року  

http://mrada.ochakiv.info/pages/main_citynews 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32112 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32114 

16.11.2016 року  

https://www.youtube.com/watch?v=uoxOxmBbIq4&list=PLjXv9qZBmHogSQEuzU23m4WbU

QKVdd6cB. 

02.12.2016 року 

  http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=67991&cat_id=365106 

07.12.2016 року  

http://brzbibl.blogspot.com/2016/12/7-iii.html#more 

08.12.2016 року  

http://brzbibl.blogspot.com/2016/12/8.html#more 

http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/1860-bezoplatna-pravova-dopomoga-yak-tse-

pratsyue 

09.12.2016 року.  

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32808 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32782 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32793 

10.12.2016 року  

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=32840 

11.12.2016 року  

http://brzbiblioteka.blogspot.com/2016/12/9.html#more 

12.12.2016 року  

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=32840 

14.12.2016 року  

https://www.youtube.com/watch?v=pOLIJIwVuYo 

20.12.2016 року  

https://youtu.be/fYCV2aYHPvM 

27.12.2016 року  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524

122961076867/741664265989401/?type=3 

29.12.2016 року  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524

122961076867/743718385783989/?type=3 

 

http://frgn.mk.ua/?p=8370
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=31010
https://www.youtube.com/watch?v=lmOGGbWbsJ4
http://brzbibl.blogspot.com/
http://випускник.com.ua/magazine-online/
http://mrada.ochakiv.info/pages/main_citynews
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32112
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32114
https://www.youtube.com/watch?v=uoxOxmBbIq4&list=PLjXv9qZBmHogSQEuzU23m4WbUQKVdd6cB
https://www.youtube.com/watch?v=uoxOxmBbIq4&list=PLjXv9qZBmHogSQEuzU23m4WbUQKVdd6cB
http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/publish/article?art_id=67991&cat_id=365106
http://brzbibl.blogspot.com/2016/12/7-iii.html#more
http://brzbibl.blogspot.com/2016/12/8.html#more
http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/1860-bezoplatna-pravova-dopomoga-yak-tse-pratsyue
http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/1860-bezoplatna-pravova-dopomoga-yak-tse-pratsyue
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32808
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32782
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=32793
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=32840
http://brzbiblioteka.blogspot.com/2016/12/9.html#more
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=32840
https://www.youtube.com/watch?v=pOLIJIwVuYo
https://youtu.be/fYCV2aYHPvM
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/741664265989401/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/741664265989401/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/743718385783989/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/743718385783989/?type=3
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З 25.02.2016 року на Миколаївських міських телеканалах “Март” та “Миколаїв” транслюється 

соціальне рекламне оголошення щодо отримання безоплатної правової допомоги у Другому 

миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

                  

Протягом 2016 року Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД здійснив виступи на 

обласному телеканалі “Миколаїв” в ефірі телепередачі “Це Вас хвилює” на такі теми: 

- 13.01.2016 р. - «Правова допомога» 

- 06.04.2016 р. – «Порядок призначення, вид та розмір аліментів» 

- 04.05.2016 р. – «Безоплатна правова допомога» 

- 01.05.2016 р. – «Правовий статус внутрішньо-переміщених осіб» 

- 22.07.2016 р. -  «Реформування органів юстиції» 

- 17.08.2016 р. – «Бюро правової допомоги»  

- 07.09.2012 р. - «Позбавлення батьківських прав»  

- 05.10.2016 р. – «Особливості надання безоплатної правової допомоги» 

- 02.11.2016 р. – «Кредитний договір 1ч.» 

- 30.11.2016 р. – «Кредитний договір 2 ч.» 

Відео за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=2YIxLM2dgZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=mWVTLN6P35k 

https://www.youtube.com/watch?v=5yegWqVgHzM 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=Pi1vIhhYlcE 

https://www.youtube.com/watch?v=XwuqU3U-hy4 

                                      https://www.youtube.com/watch?v=gOnF-LEnloc  

                                    https://www.youtube.com/watch?v=BWeA17jI6ss  

                                           https://www.youtube.com/watch?v=GeDW-OcMk2U 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=oxmbZTNBaXE 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=Fx3_N0Z_JQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=2YIxLM2dgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=mWVTLN6P35k
https://www.youtube.com/watch?v=5yegWqVgHzM
https://www.youtube.com/watch?v=Pi1vIhhYlcE
https://www.youtube.com/watch?v=XwuqU3U-hy4
https://www.youtube.com/watch?v=gOnF-LEnloc
https://www.youtube.com/watch?v=BWeA17jI6ss
https://www.youtube.com/watch?v=GeDW-OcMk2U
https://www.youtube.com/watch?v=oxmbZTNBaXE
https://www.youtube.com/watch?v=Fx3_N0Z_JQ4
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24.02.2016 року в газеті “Николаевские Новости” № 25 (3052) розміщено оголошення щодо 

отримання БПД у Другому миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

03.08.2016 р. в Миколаївській обласній суспільно-політичній газеті “Николаевские Новости” 

вийшла публікація Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД на важливу тему 

для читачів, а саме «Как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг». 

http://www.niknews.mk.ua/2016/08/03/kak-mozhno-sekonomit-na-oplate-kommunalnyh-uslug/  

 

Також про відкриття і функціонування бюро правової допомоги в Миколаївській області було 

опубліковано в районних газетах, таких як «Вісті Снігурівщини» (Снігурівський р-н), «Голос 

Казанківщини» (Казанківський р-н), «Народна трибуна» (Березнегуватський р-н), «Вперед» 

(Новобузький р-н). 

 

 

В Телевізійних новинах Миколаївщини на обласному телеканалі “Миколаїв” висвітлені заходи, а 

саме 

http://www.niknews.mk.ua/2016/08/03/kak-mozhno-sekonomit-na-oplate-kommunalnyh-uslug/
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26.04.2016 р. – приклад успішної справи Другого миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

18.10.2016 р. про виїзний особистий прийом громадян заступника Міністра юстиції України з 

питань європейської інтеграції Петухова С. І. та  

16.12.2016 р. захід присвячений 100 днів діяльності бюро правової допомоги: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8TuysLsczI&feature=youtu.be 

                              https://www.youtube.com/watch?v=urvaPwVic5A 

                             https://www.youtube.com/watch?v=WuPHwmEjbxA 

05.10.2016 року в інтернет-виданні «Nikolaev-City» та «0512.com.ua» була опублікована стаття про 

те, як громадянам вірно розрахувати використану електричну енергію за місяць. Переглянути 

статті можливо за посиланням: 

http://nikolaev-city.net/19824/kak-nikolaevcam-pravilno-rasschitat-rashod-elektroenergii-za-mesyac 

http://www.0512.com.ua/article/1392526 

17.10.2016 року в інтернет-виданні «Nikolaev-City» була опублікована стаття про договір оренди 

землі та про те, як адвокат захистив право власності клієнтки: 

http://nikolaev-city.net/20100/dogovor-arendy-zemli-v-nikolaeve-sushchestvennye-usloviya-poryadok-

zaklyucheniya-i 

http://nikolaev-city.net/20212/v-nikolaeve-advokat-zashchitil-pravo-sobstvennosti-na-zhile-svoey-

klientki 

Про виїзний особистий прийом громадян заступника Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції Петухова С. І. сповістили видання «СВІДОК.info», «0512.com.ua» та 

«Nikolaev-City»: 

http://svidok.info/ru/news/544 

http://www.0512.com.ua/news/1409028 

http://nikolaev-city.net/20166/zamestitel-ministra-yusticii-po-voprosam-evropeyskoy-integracii-sergey-

petuhov-provel-v 

18.11.2016 року стаття про те, як протидіяти колекторам в інтернет-виданні 

«PODROBNOSTI.Николаев»:  
http://podrobnosti.mk.ua/2016/11/18/nikolaevcam-raz-yasnyayut-kak-protivodeystvovat-

kollektoram.html?_utl_t=fb 

 

20.12.2016 р. в інтернет-виданні «Nikolaev-City» була опублікована стаття «100 днів діяльності 

бюро правової допомоги»:  

http://nikolaev-city.net/21567/100-dney-deyatelnosti-byuro-pravovoy-pomoshchi 

23.12.2016 р. інтернет-видання «Nikolaev-City» та «Nikmedia»  розповіли про розробку анкет про 

правову обізнаність дітей: 

http://nikolaev-city.net/21699/v-nikolaeve-dlya-molodezhi-razrabotali-anketu-moya-pravovaya-

osvedomlennost 

https://www.youtube.com/watch?v=u8TuysLsczI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=urvaPwVic5A
https://www.youtube.com/watch?v=WuPHwmEjbxA
http://nikolaev-city.net/19824/kak-nikolaevcam-pravilno-rasschitat-rashod-elektroenergii-za-mesyac
http://www.0512.com.ua/article/1392526
http://nikolaev-city.net/20100/dogovor-arendy-zemli-v-nikolaeve-sushchestvennye-usloviya-poryadok-zaklyucheniya-i
http://nikolaev-city.net/20100/dogovor-arendy-zemli-v-nikolaeve-sushchestvennye-usloviya-poryadok-zaklyucheniya-i
http://nikolaev-city.net/20212/v-nikolaeve-advokat-zashchitil-pravo-sobstvennosti-na-zhile-svoey-klientki
http://nikolaev-city.net/20212/v-nikolaeve-advokat-zashchitil-pravo-sobstvennosti-na-zhile-svoey-klientki
http://svidok.info/ru/news/544
http://www.0512.com.ua/news/1409028
http://nikolaev-city.net/20166/zamestitel-ministra-yusticii-po-voprosam-evropeyskoy-integracii-sergey-petuhov-provel-v
http://nikolaev-city.net/20166/zamestitel-ministra-yusticii-po-voprosam-evropeyskoy-integracii-sergey-petuhov-provel-v
http://podrobnosti.mk.ua/2016/11/18/nikolaevcam-raz-yasnyayut-kak-protivodeystvovat-kollektoram.html?_utl_t=fb
http://podrobnosti.mk.ua/2016/11/18/nikolaevcam-raz-yasnyayut-kak-protivodeystvovat-kollektoram.html?_utl_t=fb
http://nikolaev-city.net/21567/100-dney-deyatelnosti-byuro-pravovoy-pomoshchi
http://nikolaev-city.net/21699/v-nikolaeve-dlya-molodezhi-razrabotali-anketu-moya-pravovaya-osvedomlennost
http://nikolaev-city.net/21699/v-nikolaeve-dlya-molodezhi-razrabotali-anketu-moya-pravovaya-osvedomlennost
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http://nikmedia.com.ua/blog/?p=969 

06.10.2016 року в Березнегуватській районній газеті "Народна трибуна" за №74-75 та за № 76-

77опублікована стаття про діяльність Березнегуватського бюро правової допомоги: 

  

 

20.10.2016 року в газеті Казанківської районної ради і районної державної адміністрації 

Миколаївської області "Голос Казанківщини" за № 84-85 опублікована стаття про діяльність 

Казанківського бюро правової допомоги, а 22.12.2016 р. - про те, які послуги надаються в бюро 

правової допомоги: 

 

21.11.2016 р. в прямому ефірі радіостанції "Бузька хвиля" надано роз`яснення на тему: 

"Отримання статусу ВПО та виплата щомісячної адресної допомоги на покриття витрат на 

проживання", а 06.12.2016 р. - на тему: «Правовий статус ВПО»: 

https://www.youtube.com/watch?v=yT6ozVI_4iY  

https://www.youtube.com/watch?v=qeZTzpu3_h0&feature=share  

16.12.2016 р. відбувся захід «100 днів діяльності бюро правової допомоги» у Другому 

миколаївському місцевому центрі з надання БВПД, на якому бюро правової допомоги 

презентували свою діяльність для громадських організацій та ЗМІ. 

 

http://nikmedia.com.ua/blog/?p=969
https://www.facebook.com/hashtag/бюро_правової_допомоги?source=feed_text&story_id=361695074168588
https://www.youtube.com/watch?v=yT6ozVI_4iY
https://www.youtube.com/watch?v=qeZTzpu3_h0&feature=share
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У Вознесенського МЦ: 

Досягнуто домовленості з районними газетами «Вісті Вознесенщини», «Контакт», «Зоря» 
щодо публікування статтей на безоплатній основі раз на місяць. Приклади публікацій:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1561963577452358&id=1467803810201669 
Інформація для різних категорій населення у друкованому виданні:                                                                                                     

 14.07.2016 Пам’ятка для переселенців «Процедура отримання свідоцтва про смерть та 

народження на окупованій території» районна газета «Вісті Вознесенщини». 

 27.07.2016 За рік роботи Центру у Вознесенській районній газеті «День за Днем». 

 03.08.2016 «Щоб зареєструвати громадську організацію звертайтесь до місцевих центрів з 

надання БВПД» у Вознесенській районній газеті «День за Днем». 

 27.08.2016 Про відкриття Бюро правової допомоги у м.Южноукраїнськ, оголошення в газеті 

Южноукраїнської місцевої влади «Контакт». 

 27.08.2016 Про відкриття Бюро правової допомоги у Первомайському р-ні, оголошення в 

районній газеті «Вісник Певомайська». 

 27.08.2016 Про відкриття Бюро правової допомоги в Єланецькому р-ні, оголошення в районній 

газеті «Єланецький Вісник». 

 31.08.2016 Про відкриття Бюро правової допомоги в Кривоозерському р-ні, оголошення в 

районній газеті «Кривоозерщина». 

 01.09.2016 Про відкриття Бюро правової допомоги в Братському р-ні, оголошення в районній 

газеті «Перемога». 

 01.09.2016 Про відкриття Бюро правової допомоги в Веселинівському р-ні, оголошення в 

районній газеті «Зоря». 

 17.09.2016 про діяльність в районі Бюро правової допомоги, газета «Єланецький Вісник». 

Інформація про відкриття Бюро ПД на оф.сайті РДА: 

 29.08.2016 на сайті Братської РДА. 

 30.08.2016 на сайті міста Южноукраїнськ. та 

  15.09.2016 на сайті Арбузинської РДА 

 31.08.2016 на сайті Єланецької РДА. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1561963577452358&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627241197591262&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627241197591262&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630956760553039&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1634152736900108&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1634152736900108&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648998508748864&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648998508748864&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648996012082447&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648996012082447&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1649002545415127&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1649002545415127&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648999395415442&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648999395415442&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1652446595070722/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1652446595070722/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648992998749415&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648992998749415&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1660964874218894/?type=3&theater
http://bratske.mk.gov.ua/ua/news/?id=30667
http://www.yu.mk.ua/news/show/byuro_pravovoi_dopomogi
http://arbuzinka.mk.gov.ua/ua/announce/?id=2593
http://elanets.mk.gov.ua/ua/announce/?id=2562
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 31.08.2016 на сайті Первомайської РДА. 

 

За звітний період: 

 9 публікацій в щотижневих друкованих виданнях  

 3 на офіційних сайтах ОМС. 

1 виступи по ТБ. 

2 колонки для публікації інформації МЦ та Бюро на оф.сайті РДА. 

1  колонка на сайті районної бібліотеки. 

 12 та 13 жовтня вийшла консультаційна стаття за підсумками звернень громадян до 

Вознесенського МЦ з НБВПД та Бюро правової допомоги у газеті «Зоря» - Веселинівський р-н, 

«День за Днем» - Вознесенський р-н. 

 15 жовтня, у Врадіївській р-ній газеті «Вісник Врадіївщини», Єланенцькій р-ній газеті 

«Єланецький Вісник» та Южноукраїнській міській газеті «Контакт» розміщено інформаційну 

статтю «Як вирішити межовий спір». 

 20.10.2016 р. на сайті Єланецької селищної ради ( http://elanec.rada.org.ua/vazhliva-informaciya-

15-48-22-18…/ ) опубліковано інформаційне оголошення про функціонування на території 

Єланецького району Бюро правової допомоги.  

 27.10.2016 оголошення в районній газеті «Вісті Вознесенщини» консультаційної статті 

«Місцезнаходження межі земельної ділянки». 

 14.11.2016 р. в газеті Єланецький вісник в рубриці « Запитували? Відповідаємо? » 

розміщено дві статті. Перша на тему: « Як виришити спір щодо місцезнаходження межі 

земельної ділянки» та друга, щодо інформування населення про початок роботи 

уповноважених Національної поліції України з питань контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності. 

 21.11.2016 р. Розміщено інформацію про пільги учасників АТО та УБД, які мають забов’язання 

по кредиту на сайті Врадіївської РДА. 

 26.11.2016 Юридична відповідальність за вчинення насильства в сім’ї в газеті Єланецький 

вісник. 

 05.12.2016 р. на сайті Єланецької райдержадміністрації в колонці « Єланецьке бюро 

правової допомоги » у вкладці «Загальні питання » розміщено різноманітні матеріали про 

права та обов'язки дітей, зокрема учнів, та про права, обов'язки людини згідно Загальної 

декларації прав людини в рамках проведення Всеукраїнського тижня права. 

1 виступ на офіційному каналі youtube ГО «Агенство Економічного Розвитку» та 1 виступ на 

обласному ТV. Гості програми "Це вас хвилює": начальник відділу представництва другого 

миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дар’я 

Овчиннікова і начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги і 

роботи з адвокатами в Вознесенському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Петро Гнатюк. Ведуча - Тетяна Мілякіна.  

Створено 3 колонки для публікації інформації МЦ та Бюро на сайтах РДА Братське, РДА 

Єланець, РДА Врадіївка «Врадіївське бюро правової допомоги інформує». 

А також створено колонку на сайті Єланецької дитячої районної білбіотеки 

 

http://www.pervomaisk.mk.ua/n/vidbulos_vidkrittya_pervomayskogo_byuro_pravovoi_dopomo%C2%ADgi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671282923187089&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671282923187089&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671282923187089&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674824462832935&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674824462832935&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674824462832935&id=1467803810201669
http://elanec.rada.org.ua/vazhliva-informaciya-15-48-22-18-05-2016/
http://elanec.rada.org.ua/vazhliva-informaciya-15-48-22-18-05-2016/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1679307679051280&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1689945677987480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1689945677987480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1689944114654303/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1689944114654303/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1697268420588539/?type=3
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1701303543518360/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=JqG4NsC5u4s&t=248s
https://www.youtube.com/watch?v=EqAf3XZJgUY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=EqAf3XZJgUY&feature=share
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1677508752564506/?type=3
http://aer.net.ua/news_ua/2016/11/01/NASTUPNII_KROK_DO.html
http://aer.net.ua/news_ua/2016/11/01/NASTUPNII_KROK_DO.html
http://vrad.mk.gov.ua/ua/announce/
http://www.elaneclibrary.tk/index.php/novini/318-molod-khkhi-stolittya-svoboda-i-vidpovidalnist
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 грудня 2016 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 3085 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 

 788 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 152 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 1323 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 155 – 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 

 

25,58% 

4,94% 

16,20% 

42,99% 

3,83% 
5,03% 1,43% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 788 

адміністративний арешт - 152 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -499 
захист за призначенням - 1324 

окремі процесуальні дії -118 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 155 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 44 

№ 
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 

459 108 122 99 788 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

54 39 34 25 152 

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

103 107 134 155 499 

4 Для здійснення захисту за призначенням 351 296 319 357 1323 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

13 35 32 38 118 

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

4 14 17 9 44 

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

0 1 0 0 1 
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж 12 місяців 2016 
року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 72 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 12 бесід з клієнтами; 

 проведено 100 анонімних анкетувань адвокатів; 

 

 

 [2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

 

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх структурними підрозділами, було зареєстровано 
9689 звернень клієнтів, 9118  особам було надано правову консультацію, 1376 написали 
письмову заяву про надання БВПД. 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про 
надання БВПД по 1204 зверненням та надано 1194 доручень адвокатам та 96 доручень штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 30 
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.  
 

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

0 0 2 3 5 

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

42 29 39 45 155 

Разом за всіма категоріями осіб 1026 629 699 731 3085 
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 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 2016 рік. 

№ 
з/п 

Перелік 
місцевих центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 Перший ММЦ 3080 3068 513 501 487/60 

2 Другий ММЦ 3725 3179 448 363 382/9 

3 
Вознесенський 
МЦ 

2884 2871 415 340 325/27 

4. Разом 9689 9118 1376 1204 1194/96 

 

 

Протягом 2016 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше зверталися 
з наступних питань:  

житлового 951 (10,4 %),  з питань соціального забезпечення 1428 (15,6%), сімейного 1039 
(11,37%), договірного 952 (10,42%), спадкового 921 (10,07%), іншого цивільного права 988 (10,81%), 
земельного 965 (10,56%),  з інших питань 666 (7,29%), трудового 541 (5,92%), адміністративного 
317 (3,47%), з питань виконання судових рішень 300 (3,28%) та з неправових питань 70 (0,75%) від 
загальної кількості. 

 

 

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

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Перший ММЦ 219 439 862 1560 3080 

2 Другий ММЦ 305 374 1031 2015 3725 

3 Вознесенський МЦ 98 259 752 1775 2884 

4 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

622 1072 2645 5350 9689 
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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 ІV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення  88  138  331 871 1428 

2 житлового права  102  166  309 374 951 

3 сімейного права  121  130  247 541 1039 

4 спадкового права  69  114  205 533 921 

5 земельного права  36  71  226 632 965 

6 договірного права  88  139  237 488 952 

7 трудового права  22  37  111 371 541 

8 адміністративного права  17  43  86 171 317 

9 іншого цивільного права  65  90  186 647 988 

10 виконання судових рішень  11  22  78 189 300 

11 Інші питання  55  40  148 423 666 

12 Неправове питання 0 1 17 52 70 

Разом  674  991  2181 5292 9138 

 

соціального 
забезпечення; 

15,63% 

житлового права; 
10,41% 

сімейного права; 
11,37% 

спадкового 
права; 10,08% 

земельного 
права; 10,56% 

договірного 
права; 10,42% 

трудового права; 
5,92% 

адміністративног
о права; 3,47% 

іншого 
цивільного 

права; 10,81% 

виконання 
судових рішень; 

3,28% 

Інші питання; 
7,29% 

Неправове 
питання; 0,77% 
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 Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 
 
 

 
 
 
 
 

  

 Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 
 

 
 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом 12 місяців 2016 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід 

ЖІНКИ 
76% 

ЧОЛОВІКИ 
24% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

до 18 років 
0,64% 

від 18 до 35 
років включно 

23,60% 

від 35 до 60 
років включно 

50,67% 

понад 60 років 
25,10% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 
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сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 564 (44,58%), по інвалідам 417 (32,96%),  та ветеранам 
війни 240(18,97%) тощо.  

 

 Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 

Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом 2016 
року  було: 

 здійснено 175 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 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 306 осіб; 

 132 установи - провайдери БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 4845 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 розміщено у ЗМІ  186  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 проведено 725 правопросвітницьких заходів; 

 надано 556 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих 
центрів дивись у таблицях 5-11. 

 

особи, 
середньомісячни
й сукупний дохід 

їхньої сім'ї 
нижчий суми 
прожиткового 

мінімуму 
44,58% 

інваліди 
32,96% 

діти, позбавлені 
батьківського 

піклування 
1,11% 

діти - сироти 
0,95% біженці 

0,32% 

ветерани війни 
18,97% 

інші категорії 
1,11% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами,  
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 Перший ММЦ 11/48 6/7 42/29 40/29 99/113 

2 Другий ММЦ 6/6 6/6 0/0 33/88 45/100 

3 Вознесенський МЦ 5/9 7/10 10/30 9/44 31/93 

4. Разом по регіону 22/63 19/23 52/59 82/161 175/306 

 

№ 
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 Перший ММЦ 4 3 9 17 33 

2 Другий ММЦ 1 3 0/0 57 61 

3 Вознесенський МЦ 1 4 3 30 38 

4. Разом по регіону 
6 10 12 104 132 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів БПД, що подані адвокатами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Перший ММЦ 712 550 549 433 2244 

2 Другий ММЦ 388 451 325 466 1630 

3 Вознесенський МЦ 207 245 371 148 971 

4. Разом по регіону 
1307 1246 1245 1047 4845 
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Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань  
надання БВПД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10. 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 Перший ММЦ 6 5 27 39 77 

2 Другий ММЦ 4 22 18 22 66 

3 Вознесенський МЦ 5 6 15 17 43 

4. Разом по регіону 15 33 60 78 186 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Перший ММЦ 24 23 44 143 234 

2 Другий ММЦ 19 17 20 142 198 

3 Вознесенський МЦ 16 21 18 238 293 

4. Разом по регіону 59 61 82 523 725 

 

№ 
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 Перший ММЦ  45 38 151 234 

2 Другий ММЦ  20 28 57 105 

3 Вознесенський МЦ  18 33 166 217 

4. Разом по регіону  83 99 374 556 
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Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 

З 01.01.2016 по 31.12. 2016 року РЦ було фактично профінансовано 4500,6 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 01.01.2016 по 31.12.2016 року касові видатки на оплату послуг адвокатам, які надають 
БВПД в Миколаївській області, становлять 4500,46 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань станом на 31.12. 2016 року становив 4500,46 тис. грн. Кредиторська 
заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня.  

 

 

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат адвокатам за 

звітний період поточного року по регіону з наростаючим підсумком до фактичних виплат 

за аналогічний період минулого року в порівнянні з фактичними загальними виплатами за 

минулий рік.  
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 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат адвокатам та 
фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по регіону з наростаючим 
підсумком до річного кошторису на поточний рік.  

  
 

 
 

Так, з 1 січня по 31  грудня 2016 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням БВПД по кримінальним провадженням становили 3952,68 тис. грн (87,8 %), а по 
дорученням БВПД по цивільно-адміністративним справам – 547,78 тис. грн. (12,2 %). 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі 
категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 
відображена в Таблиці 12. 
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Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Захист за призначенням 448,89983 843,90793 659,63229 995,3122 2947,75225 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 5,455578 14,14860 36,842942 34,24947 70,69659 

3 
Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

96,28539 113,62620 37,21662 61,23405 308,36226 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

62,49963 87,45834 94,29076 288,38287 532,63160 

5 Засудженим 0,13780 14,70834 18,16293 32,28246 65,29153 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

0,93704 3,10850 8,70226 15,20025 27,94805 

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

25,88533 100,65643 107,85834 313,38329 547,78339 

8 Разом  640,100598 1177,61434 942,706142 1740,04159 

 

4500,46567 


