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

 

 
 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 125 

 

[ Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів,61 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

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

 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

  
 

 

 

02 липня 2020 директорка Регіонального центру 
Наталія Гнатуша разом з директором 
Миколаївського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олегом 
Матвієнком на UA: Миколаїв ділилися 
досягненнями місцевих центрів з надання правової 
допомоги за 5 років!  
 

  
 

 

 
02 липня 2020 заступник директора Регіонального 
центру Євген Мороховець прийняв участь у 
презентації результатів дослідження питання  
щодо вирішення проблеми житла внутрішньо 
переміщених осіб, проведеного ГО «Десяте квітня» 
у співпраці з системою БПД Миколаївської області, 
Департаменту соціального захисту населення 
Миколаївської ОДА. 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
https://www.facebook.com/suspilne.mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARACIqG13ZJX-dqL5L7wR6o34kgUTbHppq-LIMxN3gV5RGit3J9YSp30-BAN8NaSXIgNT5ABU_k4vFej&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByID6E8mYu_drH5rw8hMeyFiSXvxrncQM_faF2w7KPkff5gTgpIuQRYVNO1_dCkrXRiC12wuLv3IWuCf-WqQ5SgPA2IC82FfH8x5xvhj-JuGhEH-lBgyRBDXjimxPod1bWAHbID9DDpp3w3zAnvYC3PWx3rCWnk4ONCKH2eB107HFq-cAaVWBQOvYLeQvEQYep5_x2rg5oHSjH16AZPcAc1oO3uvHr39_0TYHkLE01IQhlwJEvNG9kre62mbYP4NyMrAstgxCT8HismHKR66K7zjk_o9xm5HZfew


 

 

 

 
В липні 2020 підбито підсумки ХІІ конкурсу з 
відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, у м. 
Київ та 24 областях. За результатами конкурсу 799 
адвокатів включені до Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
На сьогодні у Реєстрі загалом 7 553 адвокати. 
 
 

  
 

 

 

08 липня 2020 відбувся семінар для адвокатів, які 
долучилися до співпраці у 2020 році, взявши участь 
у ХІІ конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються 
для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Під час семінару для адвокатів в 
Регіональному центрі йшлося про  співпрацю 
адвокатів з системою безоплатної правової 
допомоги, порядок розподілу справ та стандарти 
якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

 

 

  
 

 

 

 

  
08 липня 2020 в Регіональному центрі відбувся 
вебінар  на тему: «Альтернативні форми сімейного 
виховання». Правові аспекти.  Спікер - експерт 
офісу Уповноваженого Президента України з прав 
дитини, голова ГО «Світанок мрій» Павло Шульга.  
 
 
 
 
 

  



 

 

 

15 липня 2020 року відбувся навчальний семінар 
для працівників поліції, що відбувся на базі 
тренінгового центру ГУНП в Миколаївській області. 
Спікерами виступили начальниця відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального 
центру та старший інспектор з особливих доручень 
відділу уповноважених з контролю за 
дотриманням прав людини в поліцейській 
діяльності Управління дотримання прав людини 
Національної поліції України Марина Семикіна, які 
зокрема, акцентували увагу на тому, що службові 
особи, які здійснюють затримання, зобов'язані 
негайно поінформувати центри БВПД про кожен 
випадок затримання. Після чого Регіональний 
центр у визначеному законом порядку призначає 
адвоката, який протягом години має прибути до 
затриманого. 
 

  
 

 

 

 
30 липня 2020 в сюжеті ТРК Сатурн  адвокат 
системи БПД Миколаївщини Станіслав Абакумов 
розповів про правові аспекти боротьби із 
шахрайством у банківській сфері. 
 

  

 

 

 
31 липня Регіональному центрі відбувся 
навчальний вебінар                                           на тему: 
«Постійний догляд за літньою чи хворою людиною: 
права осіб, що здійснюють догляд та компенсація 
від держави».  
Спікеркою заходу виступила заступниця директора 
департаменту-начальник управління соціальних 
послуг департаменту соціального захисту 
населення Миколаївської ОДА Надія Жеванова. 
 

  

https://www.facebook.com/TRKSaturn/?__tn__=K-R&eid=ARARHleCfnMYFPHgQlwL2fR_dKb94MWkgNhFQzo7Qz9wutW8gRniw1cXAUx9hHE3KkgvIY5xl08Qemow&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAMS7NqTapGpodLf3XzZsmxVgKxrSCMhj3SXWStKROVIntAe-c9LA5T_mYGOHy8ONfafIwPj913wtllTtOSFXPQETGbma_iOonWkn2HNUOMrNQRRI7oKXGt60B--BVdFTTJ5vhoDwdd1yQ8fBv09_LhF0Wom9xYeI7M098SDytBkx6npGlXn8DPz4vxZCo3IblYnI8hH3s6sc4b9Ex9q6b8XiAU_Tts2hoIN5YeOIJ1Lfv9RYcMs1FXUuaNM9VuHEwbYjQ9AToYzJBsxWGc3J5Sz60vHytQY7w-GRcOjYO2itqHs6trrhhwqHT95gQZQ7pvXB77vwfyB_EywslsSq6gYjuC


 

 

 

 
07 серпня 2020 в ефірі Українського радіо: 
Миколаїв директорка Регіонального центру Наталія 
Гнатуша презентувала слухачам мобільний 
застосунок безоплатної правової допомоги, 
зокрема розповіла про те, які можливості він дає 
громадянам, а також як ним користуватися. 
 

 

  

 

12 серпня 2020 заступник директора Регіонального 
центру Євген Мороховець провів чергову 
навчальну лекцію для працівників поліції, де мав 
змогу висвітлити присутнім аспекти роботи 
системи безоплатної правової допомоги, зокрема - 
порядок інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про 
випадки затримання, адміністративного арешту 
або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. 

  

 

 

30 серпня 2020 директорка Регіонального центру 
Наталія Гнатуша прийняла участь у підбитті 
підсумків проєкту «Сприяння демографічним 
реформам в Україні: медіація як спосіб 
забезпечення права у відновному правосудді», що 
реалізується ВБО «Ініціатива заради життя» за 
підтримки Фонду сприяння демократії Посольства 
США в Україні.  
 

  

 

01 вересня 2020 ефірі в ефірі Українське радіо 
Миколаїв директорка Регіонального центру Наталія 
Гнатуша та керівниця Миколаївського центру 
медіації та діалогу, медіаторка Лариса Клопова 
говорили про відновне правосуддя: досвід 
впровадження на Миколаївщині та перспективи 
розвитку. 
 

  



 

 

02 вересня 2020 фахівчині Регіонального центру 
Світлана Кириленко та Ганна Гоголева провели 
чергове індивідуальне онлайн-консультування 
засуджених, які відбувають покарання в ДУ 
«Арбузинська виправна колонія». 
Подібні консультування постійно проводяться 
представниками Регіонального центру, зокрема і 
на запити самих засуджених, які отримують 
можливість особисто отримати відповіді на різного 
роду питання у галузі права, та, таким чином, 
знайти можливості розв'язання нагальних проблем 
у правовий спосіб 
 

  

 

05 вересня 2020 на базі Регіонального центру 
відбулась Школа волонтера правової допомоги. 
Серед учасників школи – студенти Миколаївських 
вишів, які бажають долучитися до спільноти 
волонтерів безоплатної правової допомоги. 

 
 

  

 

 

09 вересня 2020 відбулась онлайн- 
пресконференція, що транслювалася на YouTube-
каналі центру, під час якої керівниця Регіонального 
центру Наталія Гнатуша відзначила, що за 
результатами пілотного проєкту з відновного 
правосуддя для неповнолітніх на Миколаївщині 
укладено 7 угод про застосування програми 
відновлення, 10 з яких вже виконано, відтак 
підлітків звільнено від кримінального покарання.  
 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 липня 2020 для мешканців Миколаїва 
проведено прямий ефір на тему: Правове 
регулювання прав та обов'язків осіб, що 
проживають у цивільному шлюбі. Фахівець 
Миколаївського МЦ Тетяна Брюханова розповіла 
про права та обов’язки осіб, які перебувають у 
цівільному шлюбі, та зупинилася на основні 
аспекти, на які необхідно звернути увагу. 

 

  



 

 
 

 

10 липня 2020 – фахівець Миколаївського МЦ 
Світлана Білецька провела вебінар на тему: 
Встановлення факту родинних відносин. 

 

  

 
 

10 липня 2020 заступником начальника 
Березнегуватського бюро правової допомоги 
Басько В.М. в Березнегуватському РВ ДРАЦС 
Південного МУ МЮ – м.Одеса для працівників 
відділу прочитано лекцію  на тему: «Запобігання 
та протидія домашньому насильству» та 
розповсюджено  інформаційні буклети на різну 
правову тематику.  
 

  

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 
 
 

У ІІІ кварталі 2020 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги 
проінформовано громадян на теми: «Механізм 
реалізації програми відновного правосуддя. 
Досвід пілотного проекту», «Доступ до 
безоплатної правової допомоги в умовах 
карантину», «Права на безоплатну правову 
допомогу внутрішньо переміщеної особи, а також 
громадян України, які звернулися із заявою про 
взяття їх на облік як внутрішньо переміщених 
осіб» та інші.  
 

  

 22 вересня 2020 року фахівці Врадіївського бюро 
правової допомоги , провели онлайн-зустріч з 
учнями 7 класу Врадіївської ЗОШ №1, на тему  
«Основні права дитини у загальноосвітньому 
навчальному закладі». Під час  даного заходу з 
дітьми було обговорено основні права дитини в 
загальноосвітньому навчальному закладі, які  
повинні обов’язково дотримуватися. Додатково 
наголошено, що основні обов'язки та права 
дитини в навчальному закладі визначаються в ЗУ 
«Про освіту» та  Статуті конкретного навчального 
закладу(але  тоді вони повинні не суперечити 
Закону України «Про освіту». 
 

  



 
[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 
 
 

08 липня 2020 в ефірі програми «Радіодень» на 
хвилях Українське радіо Миколаїв директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша розповіла, що 
майже 11 тисяч мешканців Миколаївської області 
отримали безоплатну вторинну правову допомогу з 
моменту відкриття 01 липня 2015 року місцевих 
центрів з надання #БВВД . Загалом же за цей період 
юристи місцевих центрів регіону прийняли понад 85 
тисяч звернень від громадян. 
 

  
 

 
 
 

 
15 липня 2020 директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в ефірі програми «Такий 
закон» Телеканалу "TAK TV" розповіла глядачам 
проте, що  кожен має право на професійну правничу 
допомогу, у яких випадках ця допомога надається 
безоплатно.  

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
16 липня 2020 року відбувся вебінар на тему: «Право 
на захист! Алгоритм дій під час затримання». Спікер 
– адвокатка системи БПД Катерина Боровська. 
 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARAbXsdd-YIMHQXfYFVGQFKU0abcQcJ6RpA-oc1cb8XW5S2crNDa0D7MkeB26lf4fKhf4THeu3Ql5qQY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVI5J8gV7fvECGiWIfxdCm161Q5G6Gve0RXo-ixYR4yMoVnR11FDcrUUZeJE3PL0wbT0_uhlgQvfkeBaXPJPLyfJaLSe15U6G8tGA2fPw2MsJJF-GH7o2IbhKD2zAfwy02Jh77LW5kQPQvaIhVkiwx4ZOXOCOWwQYSDLyc8seGi_EGnhgGGkpn8eJDTcSpYsuzc92wriKBuHuFCDqM90BVdDjhd6uaFjHdmU3kJfBT-VGuDppW_xuRRijbh70Q-IZf0uozXpb6GpHO2GjQ0tTlofnd4svkDyYEcz-dekfvCzAK_HKk8Uuir568TZH2GmUhlf6l60uPY518WkFN_5FKv1rL
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%B2%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDocbUnBKo_o48MgkR2j3cficXW-bY7JxOEQW5n77nLuw7RUt8Qz-avCffyIUuu3ag1QHk2JdGpPIRXvuQHlTSUKgpTcc424vLss8OQ7wzFWbM0InEodDNiMhmnYPtNcZto0qk6D-Tcem-q9XMquoUPVqb1FfuPWm7_rzxK3F1PGAodNFKIy4k_iwSZh-3IrY_2qBImfkvE0CWsl1ZV_JmKTUeIU1ZCW9Vba-20oB1arlAAv58FYDyrHCE0vC8grEACOj3B3WQMZdOs3l7dDDLQIPAx0j5eFf6o0JUu7Yjj9ULCQZLMCTQSXhpqkEnNah5EhseUM8Jjmv1__lwlX9e3DN1i&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARAbXsdd-YIMHQXfYFVGQFKU0abcQcJ6RpA-oc1cb8XW5S2crNDa0D7MkeB26lf4fKhf4THeu3Ql5qQY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVI5J8gV7fvECGiWIfxdCm161Q5G6Gve0RXo-ixYR4yMoVnR11FDcrUUZeJE3PL0wbT0_uhlgQvfkeBaXPJPLyfJaLSe15U6G8tGA2fPw2MsJJF-GH7o2IbhKD2zAfwy02Jh77LW5kQPQvaIhVkiwx4ZOXOCOWwQYSDLyc8seGi_EGnhgGGkpn8eJDTcSpYsuzc92wriKBuHuFCDqM90BVdDjhd6uaFjHdmU3kJfBT-VGuDppW_xuRRijbh70Q-IZf0uozXpb6GpHO2GjQ0tTlofnd4svkDyYEcz-dekfvCzAK_HKk8Uuir568TZH2GmUhlf6l60uPY518WkFN_5FKv1rL
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-TAK-TV-179119382105939/?__tn__=K-R&eid=ARCHy02aJVTIJZSDSh3xJ-QwumPl5L_TA-F6bezNdiH9nTujoJpiRlISNu1ehUFbht6Ll1CvSg8845rr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6hHrjCWPY5p3dSGwx2WHQlBw8YC4DGcpXnK0XwBkmXmvKm_WXwx4rYgecrEDRriZJ17UnqadRnRupQLGO2JmqCrPRxuZAQkDKP2kK6mgFNNo_kqp9U0hQxAvZjaGU-tkJJkMYdWaYitS6pE9TD50vOlwPgLOt7crTCG4tATwCvxJcfaasHvx4NI9Sf0MSoZdP8TWF9G0ofGPZ1AWrdDwL4fxCca4RSKmv5hcsKwDatFvQ-CimZnUCcH7vOYgchzcdAPCEFbcpYtC9sq6xzs_XMITY3AJP7CmneHoJ0Z5e8St1eKHf-iX-_dYINUwaG0DeF_3rYkaDJv0Q9fuPI2-7NZhf


Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 
 

 
 
 

18 червня 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Березанського бюро правової допомоги»  Елена 
Новиченко-Дель взяла участь в спільному прийомі 
громадян, який відбувся в Березанському районному 
секторі філії Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області 

  

 

 
 

07 вересня 2020 начальник відділу 
правопросвітництва та надання надання безоплатної 
правової допомоги  Вікторія Пазурчик у черговому 
випуску програми «Такий закон» на телеканалі ТАК 
TV Миколаїв розповідала про дотримання прав 
громадян під час арешту майна власника у цивільних 
правовідносинах, заборону відчуження майна 
боржника, звільнення майна з під обтяжень. 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 В ІІІ кварталі 2020 року спеціалістами Вознесенського 
МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро правової 
допомоги проведено 4 онлайн-консультації на тему: 
«Порядок отримання безоплатної правової допомоги 
дистанційно», «Захист прав осіб без громадянства» 
тощо, організовано 2 мобільних консультативних 
виїзди до Миколаївського ПТПІ та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні, 
ДМС.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поотягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями центру 
проведено низку онлайн-зустрічей з керівниками та 
представниками ОМС та громадських організацій з 
метою роз’яснення доцільності прийняття Програми 
правової освіти громад. Під час зустрічей 
обговорювались основні правової потреби громадян 
та способи інформування останніх стосовно їх прав та 
обов’язків та механізмів захисту прав. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029926021993&__tn__=KH-R&eid=ARB1T-W_ILR67x-h-2z6XB2JBxaZgBeNP17KDISfbc8zUhq6sJasAefYBVwXPjEzBHSTCX0Crn3aVsRk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUCFOUFk1K6BR2R75SOwj0usv7QZQZR8Ln58yGDWjPEt48fwvNCNOzgiv-cu8-b1kuwyBZibFWF_-eVyrtEe-uSJPyoQkqQ26hgLWbPp9feZbkXf0jpstBqMEVqEirnPmiMPn0kjv7IXHd94HQzeHKSGn2WqXJ84lt5baZxva_q5gdWvRXbSjJhvxVE_EYlpG95TCSyVpP0n5Kwmyc4Ost61flo3tJySfL6KLHLww4tE0RJ-969OH4d4RLzePfnDbUAEpVEIWj0gqWdmfbmLpnE3vTDJv3THXCk2hWdsClu3Ix0_89ztsRJPvRCgziY8ldS7MXUW5lfjFqVOlTzbdk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029926021993&__tn__=KH-R&eid=ARB1T-W_ILR67x-h-2z6XB2JBxaZgBeNP17KDISfbc8zUhq6sJasAefYBVwXPjEzBHSTCX0Crn3aVsRk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUCFOUFk1K6BR2R75SOwj0usv7QZQZR8Ln58yGDWjPEt48fwvNCNOzgiv-cu8-b1kuwyBZibFWF_-eVyrtEe-uSJPyoQkqQ26hgLWbPp9feZbkXf0jpstBqMEVqEirnPmiMPn0kjv7IXHd94HQzeHKSGn2WqXJ84lt5baZxva_q5gdWvRXbSjJhvxVE_EYlpG95TCSyVpP0n5Kwmyc4Ost61flo3tJySfL6KLHLww4tE0RJ-969OH4d4RLzePfnDbUAEpVEIWj0gqWdmfbmLpnE3vTDJv3THXCk2hWdsClu3Ix0_89ztsRJPvRCgziY8ldS7MXUW5lfjFqVOlTzbdk


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

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 

 07 липня 2020 фахівці системи БПД 
Миколаївщини відповіли на запитання 
засуджених ДУ «Снігурівська виправна колонія 
№5». Онлайн-консультацію для засуджених 
здійснили директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша, начальник відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Анна 
Гоголева) та заступник начальника відділу 
організації надання БВПД Светлана Кириленко. 
Серед питань, що хвилювали громадян - умови 
та процедура звільнення від відбування 
покарання у зв’язку з хворобою тощо.  
 

  
 

 
 
 

 
24 липня 2020 заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець  та 
старший інспектор з особливих доручень відділу 
уповноважених з контролю за дотриманням 
прав людини в поліцейській діяльності 
Управління дотримання прав людини 
Національної поліції України Марина Семикіна 
провели лекцію для працівників поліції стосовно 
порядку інформування центрів з надання БВПД 
про випадки затримання, адміністративного 
арешту або застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. Крім цього, 
обговорили питання запобігання катуванню, 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню в діяльності органів 
Національної поліції. 
 
 
 
 

  
 

 
 

11 вересня 2020 відбулася робоча зустріч 
керівництва Регіонального центру та ДУ 
«Миколаївський слідчий ізолятор», під час якої 
йшлося про консультування осіб, що 
перебувають в слідчому ізоляторі за допомогою 
відеозв’язку, а також порядку надання 
засудженим безоплатної вторинної правової 
допомоги. Крім цього, фахівцями Регіонального 
центру були підготовані методичні матеріали, з 
інформацією про систему БПД, які будуть 
розміщені на території слідчого ізолятора. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARAbXsdd-YIMHQXfYFVGQFKU0abcQcJ6RpA-oc1cb8XW5S2crNDa0D7MkeB26lf4fKhf4THeu3Ql5qQY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVI5J8gV7fvECGiWIfxdCm161Q5G6Gve0RXo-ixYR4yMoVnR11FDcrUUZeJE3PL0wbT0_uhlgQvfkeBaXPJPLyfJaLSe15U6G8tGA2fPw2MsJJF-GH7o2IbhKD2zAfwy02Jh77LW5kQPQvaIhVkiwx4ZOXOCOWwQYSDLyc8seGi_EGnhgGGkpn8eJDTcSpYsuzc92wriKBuHuFCDqM90BVdDjhd6uaFjHdmU3kJfBT-VGuDppW_xuRRijbh70Q-IZf0uozXpb6GpHO2GjQ0tTlofnd4svkDyYEcz-dekfvCzAK_HKk8Uuir568TZH2GmUhlf6l60uPY518WkFN_5FKv1rL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017452600927&__tn__=K-R&eid=ARCxAJaihVMnp4_K8AtjuJST5N5D-jh0fv7Is_ZxAdn0vkdAqM82m0ZsTSih3FVJWSIf_ufVFLX3X1-E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVI5J8gV7fvECGiWIfxdCm161Q5G6Gve0RXo-ixYR4yMoVnR11FDcrUUZeJE3PL0wbT0_uhlgQvfkeBaXPJPLyfJaLSe15U6G8tGA2fPw2MsJJF-GH7o2IbhKD2zAfwy02Jh77LW5kQPQvaIhVkiwx4ZOXOCOWwQYSDLyc8seGi_EGnhgGGkpn8eJDTcSpYsuzc92wriKBuHuFCDqM90BVdDjhd6uaFjHdmU3kJfBT-VGuDppW_xuRRijbh70Q-IZf0uozXpb6GpHO2GjQ0tTlofnd4svkDyYEcz-dekfvCzAK_HKk8Uuir568TZH2GmUhlf6l60uPY518WkFN_5FKv1rL
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARAgLsImdaqsz8J-brPgiv3KSbEWVjxpG9b1oGE148hLwHnePjg8BcMAAarJzKHEb51CDummDOLwcSts&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtxOEY9gSuYywg7KXYUJzC9iSsz1w199asYdnXLxiPoLxnt9HswGY4SM06_npD4_a9w8I7GU1MiBuUDHxI7RWFJM5WwWsUAZvRpUCNYaWzOElwEE36XfsuwOEjc6pTIxbQtgvCyMehoZ7Uoq0gkXctGv18nikDNymr3KgSkVYp2n9voE7YqsY2VfUjXZq3Nn5dJ5ftGvbRMM_I38YNeXYCzo1gQ3gOc01TX4bj_3z4jZM0kPvumPD2K-07QgGcT1R-8hI5cSuCAyVXuPrsc_Xn0rBanbjzVmKB_JQkYsc3vLpCkvCwsA522misRpaDPKV9IS0lVr07z1rm114wTCaQOA-Q


Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

06 липня 2020 року працівники відділу 
«Очаківське бюро правової допомоги» 
здійснили прийом осіб засуджених до покарань, 
не пов’язаних із позбавленням волі на базі 
дистанційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги. Прийом здійснювався 
спільно із працівниками Очаківського 
міськрайонного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» в Миколаївській 
області.  

  

 

 
 Із метою наближення правових послуг до місця 
проживання громадян, Людмила Бенедюк, 
начальник Березанського бюро, 8 вересня 2020 
року провела виїзний прийом громадян у  
Ташинській сільській раді  Березанського району 
Миколаївської області. 
 
 

  

 

 

 

03 вересня 2020  Басько Василь для працівників 
та клієнтів Березнегуватського районного 
сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Миколаївській області прочитав  
лекцію на тему «Протидія торгівлі людьми» та 
розповсюдив інформаційні буклети на різну 
правову тематику. 

 
 
 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

 
 

 
 

13 серпня 2020 директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша та директор 
Миколаївського місцевого центру Олег 
Матвієнко на запрошення Миколаївського 
обласного центру громадського здоров'я взяли 
участь у проведенні «круглого столу» з питань 
розбудови та партнерства в сфері громадського 
здоров’я в Миколаївській області.  
 
 

  

 

19 серпня 2020 заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець взяв 
участь у панельній дискусії на тему: «Якою має 
бути система реабілітації потерпілих від 
катувань в місцях несвободи?» 
Захід проводився в рамках проєкту «Розвиток 
системи комплексної реабілітації постраждалих 
від катувань в місцях несвободи», що 
реалізується МБФ «Українська фундація 
громадського здоров’я» за фінансової 
підтримки МБФ «Відродження». 

  

 
 
 

09 вересня 2020 в ефірі телевізійного прес клубу 
з Глібом Головченко на Телеканалі "TAK TV" 
відбулась дискусія з працівниками системи БПД 
Миколаївщини, адвокатами, представниками 
громадських організацій обговорили: де і як 
можна отримати безкоштовну правову 
допомогу, з якими проблемами частіше за все 
звертаються громадяни, наскільки сьогодні наші 
громадяни потребують просвітництва в правовій 
тематиці, і, звісно, торкнулися проблемних 
аспектів доступу громадян до правосуддя і 
ситуацію з Верховенством Права в Україні. 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 
  

 

 
 

У ІІІ кварталі 2020  року Миколаївським МЦ 
укладено 66 контрактів/договорів з адвокатами 
для надання безоплатної вторинноїх правової 
допомоги, протягом ІІІ кварталу видано 245 
доручень адвокатам,  та 188 – наказів про 
уповноваження працівників центру на надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
прийнято 169  актів адвокатів про надання 
безполатної вторинної правової допомоги. 



  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД було забезпечено 
діяльність дистанційних пунктів доступу до БПД 
очно та за допомогою Skype. До дистанційних 
пунктів на консультації звернулось 75 осіб.  
Під час прийомів громадяни отримали 
кваліфіковані роз'яснення з питань порядку 
нарахування пенсій, порядку нарахування 
аліментів, договорів оренди землі, 
врегулювання добросусідських відносин, 
порядку надання субсидій, трудових відносин 
тощо. 
 
 

 
  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 1 липня по 30 вересня 2020 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 735 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 

 105 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 

 22 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 

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

 

 401 – для здійснення захисту за призначенням;  
 

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

 

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

 

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

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

 

 18 – 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.  
 

 
 
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 

№ 
з/
п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

86 101 105  292 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

9 12 22  43 
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14,11% 2,96% 

13,44% 

53,90% 

8,74% 

2,42% 

1,08% 

3,36% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 105 

адміністративний арешт - 22 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -100 
захист за призначенням - 401 

окрема процесуальна дія - 65 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 18 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 8 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 25 



 

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

112 94 100  306 

4 Для здійснення захисту за призначенням 488 418 401  1307 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

55 48 65  168 

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

16 16 8  40 

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

0 0 1  1 

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

19 21 25  65 

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

30 15 18  63 

Разом за всіма категоріями осіб 815 725 735  2285 

 

2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.07.2020 по 30.09.2020 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 4939 звернень клієнтів, 4332 особам було надано правову консультацію, 475 
особи написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 377 зверненням та надано 339 доручень адвокатам та 281 доручення штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 29 
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. 
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Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень 
клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 
 

 
 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі 
МЦ 

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

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 
Миколаївський 
МЦ  
 
 
ММЦ 

3296 2886 409 190 245/188 

2 
Вознесенський 
МЦ 

1643 1446 66 187 94/93 

3. Разом 4939 4332 475 377 339/281 

 
Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Миколаївський 
МЦ 
67% 

Вознесенський 
МЦ 
33% 

Розподіл розглянутих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський  ММЦ 3531 2253 3296   

2 Вознесенський МЦ 1387 857 1643   

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

4918 3110 4939   



 

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

№ з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 343 184 245   

2 житлового права 482 242 403   

3 сімейного права 750 462 377   

4 спадкового права 429 220 780   

5 земельного права 398 133 371   

6 договірного права 90 46 43   

7 трудового права 263 228 245   

8 адміністративного права 335 288 446   

9 іншого цивільного права 893 579 804   

10 виконання судових рішень 109 125 371   

11 Інші питання 809 581 699   

12 Неправове питання 7 8 9   

13 Медичне забезпечення 10 14 9   

Разом 4918 3110 4939   

 
Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з 
наростаючим підсумком за категорією питань. 
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Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 

 
 
Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 

 
 

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

 малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) – 333 

 особам з інвалідністю – 91 

 ветеранам війни – 88 

 внутрішньопереміщеним особам – 11 

 дітям, які не належать до окремих категорій – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖІНКИ 
60% 

ЧОЛОВІКИ 
40% 

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

до 18 років 
1,48% 

від 18 до 35 
років включно 

25,51% 

від 35 до 60 
років включно 

47,32% 

понад 60 років 
25,69% 

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



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

 
 

Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом ІІІ 
кварталу 2020 року  було: 

 здійснено 11 виїзд мобільного пункту та забезпечено діяльність 530 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 660 осіб; 

 надано методичну допомогу 71 органу місцевого самоврядування та  установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги;  

 розміщено у ЗМІ 415 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 305  правопросвітницьких заходи;  

 надано 231 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

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

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

 

особи, 
середньомісячни
й сукупний дохід 

їхньої сім'ї 
нижчий суми 
прожиткового 

мінімуму 
62,95% 

інваліди 
17,20% 

діти, які не 
належать до 

окремих категорій 
1,13% 

ВПО 
2,08% ветерани війни 

16,64% 

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

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 48/551 847/895 11/501   

2 Вознесенський МЦ 12/31 28/29        29   

3 Разом по регіону 60/582 875/924 11/530   



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 розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БВПД (за даними медіа - звіту) 

 

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

 

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

 
  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 76 37 49   

2 Вознесенський МЦ 13 14 22   

3 Разом по регіону 
89 51 71   

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 249 259 278   

2 Вознесенський МЦ 41 137 137   

3. Разом по регіону 290 396 415   

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 161 123 203   

2 Вознесенський МЦ 154 62 102   

3 Разом по регіону 315 185 305   

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 179 175 197   

2 Вознесенський МЦ 109 34 34   

3 Регіональний центр 6 6 6   

4 Разом по регіону 284 215 237   



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

З 01.01.2020 по 30.09.2020 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  11 734,5 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

 

 

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

 

 

З 01.01.2020 по 30.09.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  9 191,22 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.10.2020 року  становив  9 191,22 грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

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

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

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



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

 

Так, з 1 січня по 30  вересня  2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 7 596,12 тис. грн., що  
становить  79 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по дорученням 
по цивільно-адміністративним справам – 1 595,10 тис. грн. – 21 % відповідно. 

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

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

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

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Захист за призначенням 1 921,62 

 

 

2 139,63 1 732,16  5 793,41 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 51,72 

 

27,95 23,00  102,67 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

80,83 94,52 50,13  225,48 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

393,71 

 

563,77 361,60  1 319,08 

 

5 

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

18,73 

 

11,20 

56,38 

 86,31 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

24,02 40,63 
4,53 

 69,18 

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

568,82 497,99 
528,29 

 1 595,10 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  3 059,45  3 375,69 2 756,09  9 191,23  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


