
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

щодо виконання  
Регіональним центром  

з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  

у Миколаївській області  
плану діяльності  

на ІV квартал 2020 року 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Миколаїв 
2020 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ 
 

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

 

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

               [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД  
 

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

 

 

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

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 жовтня 2020 року відбувся вебінар на тему 
«Захист прав людей похилого віку», під час якого 
говорили про захист прав літніх людей. 
     Спікерами виступили –  регіональний 
представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області 
Світлана Одінцова; спеціаліст відділу регіонального 
представництва в південних областях Секретаріату 
Уповноваженого ВРУ з прав людини Юлія 
Левкович; старший інспектор з особливих 
доручень управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в 
Миколаївській області Козловець Олександр та 
начальник Миколаївського бюро правової 
допомоги Анастасія Заболотькова. 

   

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


 

 

   05 жовтня 2020 року на телеканалі ТАК ТВ в ефірі 
телевізійного ефіру директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша разом з Глібом Головченко 
розповідала про відновне правосуддя для 
неповнолітніх: досвід впровадження на 
Миколаївщині та перспективи розвитку!  

 

  
 

 

 

 
   06 жовтня заступник директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
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. 
 

  
 

 

 

   07 жовтня 2020 року заступник директора 
регіонального центру Євген Мороховець та старша 
інспекторка з особливих доручень відділу 
уповноважених з контролю за дотриманням прав 
людини у поліцейській діяльності Управління 
дотримання прав людини Національної поліції 
України Марина Семикіна в програмі «Радіодень» 
на хвилях Українського радіо: Миколаїв 
розповідали про механізми попередження 
катування, нелюдського та такого, що принижує 
гідність поводження чи покарання у поліцейській 
діяльності, зокрема через забезпечення права 
особи на захист.  

  

 

 

   20 жовтня 2020 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець  на 
запрошення Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки в рамках роботи Університету 
правових знань для студентської молоді в онлайн-
режимі провів зустріч-обговорення «Безоплатна 
правова допомога: як це працює» зі студентами 
Миколаївського національного аграрного 
університету, в ході якої ознайомив учасників 
заходу із ключовими аспектами роботи системи 
БПД. 



  
 

 

 

 

     03 листопада 2020 року директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша у якості 
спікерки спільно з представниками органів 
національної поліції та міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді взяла участь у 
вебінарі зі студентами-правниками Національного 
університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова на тему: «Система запобігання та 
протидії домашньому насильству в Україні». В ході 
заходу учасникам роз’яснили, що таке домашнє 
насильство, в яких формах воно може проявлятися, 
а також звернули увагу на юридичні та психологічні 
механізми захисту від домашнього насильства. 
 

  
 

 

 

     19 листопада 2020 року на запрошення Коледжу 
Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського до Дня Гідності та Свободи 
заступник директора Регіонального центру Євген 
Мороховець у якості спікера взяв участь у 
тематичному вебінарі, що проходив за участі 
параюристів та студентів коледжу, де мав змогу 
висвітлити правові аспекти захисту честі, гідності та 
ділової репутації. 
 

  

 

     19 листопада 2020 року директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша виступила у 
якості спікерки заходу «Як бізнесу бути на плаву 
під час локдауну?», організованого «Центром 
підтримки підприємців «Дія.Бізнес у Миколаєві», 
де мала змогу презентувати присутнім роботу 
системи безоплатної правової допомоги та 
можливості захисту своїх прав. 
 
 

  
 

 

      02 грудня 2020 року відбулася онлайн-зустріч, 
організована Асоціацією жінок-юристок України 
«ЮрФем»,OpenSpace «Погляд у 2021: місцевий 
розвиток та права жінок», до участі в якій 
долучились представниці Херсонської, 
Миколаївської та Запорізької областей. Серед 
експерток панельної дискусії - директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша, яка 
поділилася досвідом надання правової допомоги у 
період карантину. 
 
 

  



  
 

 

 

 
      03 грудня 2020 року у Миколаївській ЗОШ №12 
під час уроку, організованого Регіональним 
центром та Миколаївським міським центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
підлітки дізналися, як розпізнати ситуацію 
насильства та як захистити себе від кривдника. 
 

 

  
 

 

 

 

       В грудні 2020 року під час правопросвітницьких 
заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства» працівники системи БПД 
Миколаївщини спільно з партнерами провели 
близько 30 правопросвітницьких заходів, якими 
охоплено більш ніж 1,5 тисячі осіб. 
 

  

 

    11 грудня 2020 року відбулася робоча нарада 
керівників структурних підрозділів Регіонального 
та місцевих центрів з надання БВПД за участі 
начальниці управління забезпечення якості 
правової допомоги Координаційного центру з 
надання правової допомоги Світлани 
Маліновської. 
   

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
 
 

      В 4 кварталі 2020 головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Світлана Білецька 
розповіла слухачам про види домашнього 
насильства, спеціальні заходи щодо протидії 
домашнього насильства (терміновий 
заборонений та обмежувальний приписи), куди 
звертатися за допомогою у випадку вчинення 
домашнього насилля, а також  для дітей  провела 
невеличкий бліц-турнір.  

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
    05 жовтня 2020 в Калузькій сільській раді 
Березнегуватського району проведено семінар з 
працівниками с/ради на тему «Оренда земельної 
ділянки. Порядок ведення Державного аграрного 
реєстру», під час якої також було розповсюджено 
інформаційні буклети на різну правову тематику. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    20 жовтня 2020 року головним спеціалістом 
відділу Могилко Світланою  проведено лекцію в 
Баштанській районній філії Миколаївського ОЦЗ 
для осіб які перебувають на обліку – власників 
земельних ділянок на тему «Зміна умов договору 
оренди земельної ділянки». 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 

     В ІV кварталі 2020 року фахівцями 
Вознесенського МЦ з НБВПД проведено 28 
інформаційно-роз’яснювальних 
правопросвітницьких заходів для населення, 
спрямованих на підвищення  рівня обізнаності 
про систему надання БПД та 41 захід, спрямовані 
насамперед, на: запобігання безробіття, 
домашнього насильства, дискримінації, 
злочинності, роз’яснення змісту ключових 
реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального 
захисту, освіти та охорони здоров’я.  
 

  

 

      З 01 жовтня по 31 грудня 2020 року 
працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД та 
структурних відділів бюро правової допомоги 
було  проведено низку онлайн-виступів, 
спрямованих  на інформування громадян щодо 
захисту прав дітей, запобігання випадкам 
домашнього насильства та дискримінації за 
ознакою статі, торгівлі людьми. Наприклад, 09 
грудня 2020 року головним спеціалістом 
Первомайського бюро правової допомоги 
Шайбаковою Д.П. в Первомайській філії 
медичного коледжу «Монада» проведено лекцію 
для студентів на тему: « Запобігання та протидія 
домашньому насильству». 

  



 
[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД  

 

 
 
 

     16 жовтня 2020 року в прямому ефірі на сторінці 
Регіонального центру відбівся вебінар на тему 
«Правовий та соціально-психологічний захист 
учасників бойових дій та членів їх сімей».  
    Спікери: заступник директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Євген Мороховець; керівник мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги ветеранам 
АТО/ООС та членами їх родин Анна Любченко  

  

 

 
 

 
    20 та 21 жовтня 2020 року директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша та 
регіональний представник Уповноваженого у 
Миколаївській області Світлана Одінцова здійснили 
моніторингові візити до виборчих дільниць міста 
Миколаєва.  
 

  

 

 
 

     27 жовтня 2020 року у програмі "Радіодень" 
директорка Регіонального центру Наталія Гнатуша 
розповіла слухачам «Українського радіо: Миколаїв» 
як перехід м. Миколаєва до червоної 
епідеміологічної зони вплинув на роботу центрів з 
надання безоплатної правової допомоги та яким 
чином клієнтам можна отримати правову допомогу.  
 

  
 
 

 
 
 

    24 листопада 2020 року у ранковій програмі «На всі 
100» в ефірі Українського радіо: Миколаїв говорили 
про правові аспекти адміністративного затримання 
та про те, яким чином система безоплатної правової 
допомоги здійснює захист прав затриманих осіб. 
Гостями студії були заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець та 
менеджерка з якості правової допомоги 
Регіонального центру, адвокатка Ганна Гоголева. 
 

  



Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 
 

 
 
 

 
      13 жовтня 2020 року було проведено виїзний 
прийом громадян в Старогороженській сільській раді 
Баштанського району в рамках реалізації Програми 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». Під час прийому було зареєстровано 
шість звернень мешканців села з питань земельного 
права, яким було надано письмові консультації з 
відповідями на цікавлячи  їх проблеми. 
 
 
 
 
 

  

 

       13 жовтня 2020 року було проведено виїзний 
прийом громадян з особливими потребами на базі 
Горожанського пихоневрологічного інтернату. Під 
час прийому було надано одну письмову 
консультацію особі з числа підопічних інтернату. 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       В ІV кварталі 2020 року спеціалістами 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних відділів 
бюро правової допомоги проведено онлайн-
консультації на тему: «Порядок отримання 
безоплатної правової допомоги в умовах відбування 
покарань», «Захист прав осіб без громадянства» 
тощо. 
      Також проведено 4 робочі зустрічі з адвокатами, 
які співпрацюють з Вознесенським МЦ з НБВПД з 
метою покращення надання БВПД та обговорення 
найкращих практик.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 

    25 листопада 2020 року директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша разом із 
представником поліції Олександром Козловцем 
у програмі «Радіодень» в ефірі Українського 
радіо: Миколаїв розповіли про  ситуацію в місті 
Миколаєві та області щодо випадків 
домашнього насильства, хто найбільше 
знаходиться у зоні ризику, та про те, яку 
допомогу постраждалим гарантує держава. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

   07 грудня 2020 року  в ефірі програми «Такий 
закон» Телеканалу «ТАК ТV» директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша розповіла 
про можливості захисту прав постраждалих від 
домашнього насильства. 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

      20 жовтня 2020 року головним спеціалістом 
відділу Могилко Світланою  було організовано 
та проведено роботу дистанційного пункту в 
Баштанській районній філії Миколаївського ОЦЗ 
для осіб які перебувають на обліку. Під час 
роботи пункту за правовою допомогою 
звернулося п’ять осіб з шести питань на правову 
тематику, яким було надано відповіді. 
 

  



 
 

      23 жовтня 2020 року начальник відділу 
Казанківського бюро правової допомоги Інна 
Ликова, провела лекцію для працівників 
Миколаївської сільської ради на тему: “Земельні 
правовідносини”.  Працівників сільської ради 
було проінформовано про Державний аграрний 
реєстр як сучасну електронну систему для 
агровиробників, який сприятиме створенню 
прозорої системи державної підтримки аграріїв, 
зробить взаємодію між державою та 
сільськогосподарським виробником простою, 
доступною, зручною та простежуванню.   
 

  

  

 

 

     12 листопада 2020 року  відбувся спільний 
прийом громадян, засуджених до покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі, в 
Березанському районному секторі філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області разом з начальником 
сектору Ходаном Ігорем та головним 
спеціалістом бюро  Оленою Новиченко-Дель.  

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       01 грудня 2020 року головним спеціалістом 
Єланецького бюро правової допомоги Оленою 
Кашліковою було проведено робочу зустріч зі 
спеціалістами Новоодеського відділу 
обслуговування громадян «Сервісний центр» 
управління обслуговування громадян Головного 
Управління Пенсійного фонду України у 
Миколаївській області на тему: «Захист прав осіб 
з інвалідністю». 

  

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

 
 

 
 

 

      25 листопада 2020 року менеджерка з якості 
Регіонального центру Ганна Гоголева під час 
онлайн-тренінгу зі студентами-правниками 
Коледжу Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського розповіла 
про те, як побудована система запобігання та 
протидії домашньому насильству в Україні. 
Зокрема, зосередила увагу на спеціальних 
заходах щодо протидії насильству, а саме: 
терміновому заборонному та обмежувальному 
приписах. 
 

  



 

 
 

   26 листопада 2020 року Регіональним центром 
організовано вебінар за участі регіональної 
представниці Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області 
Світлани Одінцової, яка розповіла про юридичні 
аспекти права на доступ до інформації та 
алгоритми дій у разі його порушення.  
 

  

 

     В грудні 2020 року під час 
правопросвітницьких заходів в рамках 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 
працівники системи БПД Миколаївщини спільно 
з партнерами провели понад 30 
правопросвітницьких заходів, якими було 
охоплено більш ніж 1,5 тисячі осіб. 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

 
 

  Центром відкрито та функціонує 59 
консультаційних пунктів. Протягом ІV кварталу 
2020 року працівниками Центру та відділами 
бюро надано 749 консультації та роз’яснень під 
час проведення особистих прийомів громадян, в 
рамках роботи дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги.  
     Протягом ІV кварталу 2020 р. працівниками 
Центру та відділами бюро було надано 13 скайп 
– консультацій та роз’яснень.  Також 
проводяться он-лайн консультування громадян 
засобами зв’язку Viber, за звітній період надано 
30 консультацій.  
     684 консультації та роз'яснень протягом 
звітного періоду надано за допомогою 
телефонного зв'язку. 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   У ІV кварталі 2020 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД забезпечили діяльність 
дистанційних пунктів доступу до БПД за допомогою 
Skype та очно з дотриманням санітарних норм. До 
дистанційних пунктів на консультації звернулось 47 
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 01 жовтня по 31 грудня 2020 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 661 доручення адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 79 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 14 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 373 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 1 – 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 

 

№ 
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 79 371 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

9 12 22 14 57 

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

112 94 100 87 393 

4 
Для здійснення захисту за 
призначенням 

488 418 401 373 1680 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

55 48 65 65 233 

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

16 16 8 18 58 

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

0 0 1 0 1 

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

19 21 15 13 68 

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

30 15 18 12 75 

Разом за всіма категоріями осіб 815 725 735 661 2936 

 
 

11.95%
2.12%

13.16%

56.43%

9.83%

1.82%

2.72%
1.97%

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб

адміністративне затримання - 79

адміністративний арешт - 14

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою -87
захист за призначенням - 373

окрема процесуальна дія - 65

засудженим до позбавлення волі, тримання в
дисц. батальйоні або обмеження волі - 12

у процедурах з продовження, зміни або
припинення застосування примусових заходів
медичного характеру - 18
у разі вирішення судом питань під час виконання
вироків відповідно до статті 537 КПК - 13



 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.10.2020 по 30.12.2020 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 4711 звернень клієнтів, 4176 особам було надано правову консультацію, 535 осіб 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 524 зверненням та надано 258 доручень адвокатам та 232 доручення штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 20 
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

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

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

 
Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ 
за ІV квартал 2020 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 

3197 2767 430 428 216/178 

2 
Вознесенський 
МЦ 

1514 1409 105 96 42/54 

3. Разом 4711 4176 535 524 258/232 

 
Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
 

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

№ з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 343 184 245 260 1032 

2 житлового права 482 242 403 316 1443 

3 сімейного права 750 462 377 567 2156 

4 спадкового права 429 220 780 256 1685 

5 земельного права 398 133 371 1226 2128 

6 договірного права 90 46 43 65 244 

7 трудового права 263 228 245 190 926 

8 адміністративного права 335 288 446 249 1318 

9 іншого цивільного права 893 579 804 182 2458 

10 виконання судових рішень 109 125 371 128 733 

11 Інші питання 809 581 699 1263 3352 

12 Неправове питання 7 8 9 3 27 

13 Медичне забезпечення 10 14 9 6 39 

Разом 4918 3110 4939 4711 17678 

 
 
 
 
 

№ 
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 3197 12277 

2 Вознесенський МЦ 1387 857 1643 1514 5401 

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

4918 3110 4939 4711 17678 



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

 
 
Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 
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ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ



Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 

 
 

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

 малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) – 252 

 особам з інвалідністю – 65 

 ветеранам війни – 144 

 внутрішньопереміщеним особам – 17 

 дітям, які не належать до окремих категорій – 8 
 

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

 здійснено 47 виїздів мобільного пункту та забезпечено діяльність 782 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 1018 осіб; 

 надано методичну допомогу 77 органам місцевого самоврядування та  установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги;  

 розміщено у ЗМІ 283 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 355  правопросвітницьких заходи;  

 надано 291 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

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

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

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

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

 

№ 
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 11/501 749/33 1655/1980 

2 Вознесенський МЦ 12/31 28/29        29 29/14 83/74 

3 Разом по регіону 60/582 875/924 11/530 782/47 1738/2054 

№ 
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 70 232 

2 Вознесенський МЦ 13 14 22 7 56 

3 Разом по регіону 
89 51 71 77 288 

№ 
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 249 259 278 197 983 

2 Вознесенський МЦ 41 137 137 86 401 

3. Разом по регіону 290 396 415 283 1384 



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 проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 161 123 203 217 704 

2 Вознесенський МЦ 154 62 102 138 456 

3 Разом по регіону 315 185 305 355 1160 

№ 
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 179 175 197 183 734 

2 Вознесенський МЦ 109 34 34 102 279 

3 Регіональний центр 6 6 6 6 24 

4 Разом по регіону 284 215 237 291 1027 



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

 

З 01.01.2020 по 31.12.2020 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  15 369,2 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД». 

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

 

З 01.01.2020 по 31.12.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  13 346,08 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.01.2021 року  становив  13 346,08 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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 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по 
регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік.  

 

Так, з 1 січня по 31  грудня  2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 11 070,08 тис. грн., що  
становить  82,95 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 2 275,99 тис. грн. – 17,05 % 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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№ 
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 2 514,30 
8 307, 71 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 51,72 

 

27,95 23,00 66,19 
168, 86 

 

3 
Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

80,83 94,52 50,13 144,61 
370,09 

 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

393,71 

 

563,77 361,60 659,73 
1 978, 81 

 

5 

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

18,73 

 

11,20 

56,38 

26,52 
112, 83 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

24,02 40,63 
4,53 

56,57 
125,75 

 

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 

680,89 
2 275,99 

 

8 
Видатки на оплату послуг 
перекладачів/медіація 

  
 

6,04 
6, 04 

 

9 Разом  3 059,45 3 375,69 2 756,09 4 154,85 13 346,08 


