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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 

  

 

15 січня 2021 року відбулось засідання керівної 
ради системи безоплатної правової допомоги 
регіону. Серед питань до обговорення – плани 
роботи на поточний рік, узгодження проєктів 
кошторисів та правопросвітницька робота в 
регіоні. 
 

  

 

 

 

 

19 січня 2021 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша провела робочу зустріч з 
представниками ГО «Асоціація учасників та 
інвалідів АТО», в ході якої окреслили пріоритетні 
напрямки співпраці у сфері захисту прав ветеранів 
АТО та членів їх сімей. 

 

  

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


 

 

 

 
27 січня 2021 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в ефірі Українського радіо: 
Миколаїв презентувала цикл онлайн-семінарів в 
рамках правопросвітницького проєкту «Майнові 
права людей поважного віку та способи їх 
захисту», який було організовано ГО Клуб сталого 
розвитку "Південна ініціатива" у партнерстві з ГО 
«МрійДій» та Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Миколаївській області в рамках грантового 
проєкту «Захист майнових прав людей поважного 
віку». 
 

  

 

28 січня 2021 року відбулась підсумкова нарада 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області з керівниками місцевих центрів та відділів 
бюро правової допомоги. 
      Протягом заходу проаналізували результати 
діяльності місцевих центрів та підпорядкованих 
бюро правової допомоги протягом 2020 року, 
обговорили проблемні питання та шляхи їх 
вирішення, визначили основні пріоритети 
подальшої роботи. Окремо зупинилися на 
питаннях реалізації у регіоні проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та забезпеченні належної якості 
правової допомоги клієнтам. 

  
 

 

 

 

29 січня 2021 року відбувся Публічний онлайн-звіт 
системи БПД Миколаївщини за результатами 
роботи у 2020 році. Протягом заходу директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша спільно з 
очільниками місцевих центрів презентувала 
ключові показники роботи Регіонального центру, 
Вознесенського та Миколаївського місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а також успішні кейси надання 
правової допомоги вразливим категоріям 
населення, практики взаємодії з органами 
державної влади, місцевого самоврядування та 
громадськими об’єднаннями 

 
  



 

 

05 лютого 2021 року за ініціативи Регіонального 
центру відбулося  засідання круглого столу за 
участі представників системи БПД, органів поліції, 
прокуратури, міграційної служби, регіонального 
представництва Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Управління дотримання 
прав людини Національної поліції України та 
адвокатів. Серед питань до обговорення - 
практичні аспекти надання безоплатної вторинної 
правової допомоги особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання чи адміністративний 
арешт, особам, які відповідно до положень 
кримінального процесуального законодавства 
вважаються затриманими, або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою. 

 
  

 

10 лютого 2021 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша у якості спікерки взяла 
участь у першому на початку року онлайн-
засіданні Університету правових знань, що працює 
на базі Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, де презентувала учасникам 
заходу – студентам Миколаївських «вишів» - тему: 
«Безоплатна правова допомога як універсальний 
механізм доступу до правосуддя».  

  

 

Протягом 16 - 18 лютого 2021 року Регіональним 
центром за участі директорки Наталії Гнатуши 
проведено Інфотиждень для адвокатів, які 
співпрацюють із системою БПД. Захід включав у 
себе серію робочих зустрічей для обговорення 
актуальних питань співпраці адвокатів з системою 
безоплатної правової допомоги Миколаївської 
області.  

  

 

 

01 березня 2021 року відбулася нарада 
працівників системи БПД Миколаївщини.  
Директорка Регіонального центру Наталія Гнатуша 
зауважила на завданнях, які покладатимуться на 
волонтерів, серед них: допомога центру у 
забезпеченні доступу людей до безоплатної 
правової допомоги, проведення 
правопросвітницької роботи серед населення 
тощо. 
 

  



 

 

 
02 березня 2021 року відбулось засідання робочої 
групи з реалізації пілотного проєкту в регіоні. 
Серед учасників – представники системи БПД, 
прокуратури, поліції, пробації, соціальних служб 
для сім’ї дітей та молоді, громадських та 
благодійних організацій, адвокати-медіатори та 
психологи.  
 

  

 

18 березня 2021 року відбулась робоча нарада 
керівників структурних підрозділів Регіонального 
та місцевих центрів з надання БВПД. Протягом 
зустрічі учасники проаналізували результати 
діяльності регіональної системи БПД в напрямі 
реалізації проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство 
України», проговорили проблемні питання та 
визначили шляхи їх вирішення. 

 

  

 

Юристка системи БПД Миколаївщини допомогла 
позбутися неогрунтовног боргу за газ. 
 

  
 

 

 

 
В прямому ефірі на сторінці Регіонального центру 

відбувся вебінар на тему «Стягнення 

заборгованості по пенсії ВПО. Проблеми 

виконання рішень судів». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приклади кращих практик діяльності Миколаївського місцевого центру з НБВПД 
 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду фахівці головного офісу 
Миколаївського МЦ підготували і провели прямі 
ефіри-вебінари на теми: 
26.01.2021 - Право громадян України на правову 
допомогу від держави, 
04.02.2021 - Розміри державних соціальних 
допомог у 2021 році, 
10.02.2021 - Протидія кібербулінгу, 
16.02.2021 – Захист прав споживачів фінансових 
послуг. 
17.02.2021 – Захист прав споживачів фінансових 
послуг. 
22.02.2021 - Права ВПО. 
02.03.2021 – Права дитини.  
12.03.2021 – Протидія та запобігання 
дискримінації за гендерною ознакою. 
23.03.2021 - Протидія та запобігання 
дискримінації за расовою ознакою. 

  

 

 

 

 

 

 

 

03 січня 2021 року головним спеціалістом відділу 
Могилко С.  проведено он-лайн лекцію для  осіб, 
які перебувають на обліку в Баштаському 
районному центрі зайнятості – власників 
земельних ділянок на тему «Порядок спадкування 
земельної ділянки (паю)». 

  

 

 

 

 

 

 

22 лютого 2021 року  начальник відділу 
«Березанське бюро правової допомоги» 
Миколаївського місцевого центру Бенедюк 
Людмила разом з провідним фахівцем з питань 
зайнятості відділу надання соціальних послуг 
Березанської районної філії Миколаївського 
обласного центру зайнятості провели 
профорієнтаційний урок для учнів 8-Б  класу 
Березанського ЗЗСО I-III ступенів.  

  

 

 

 

 

 

 

З метою інформування населення про безоплатну 
правову допомогу, 15.03.2021 року фахівцями 
відділу «Новоодеського бюро правової 
допомоги» проведено вуличне інформування 
серед жителів та гостей м. Нова Одеса.  
Перехожих було ознайомлено з Програмою 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство», а також з порядком отримання 
безоплатної правової допомоги у відділі 
«Новоодеського бюро правової допомоги»  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського місцевого центру з НБВПД 

 В І кварталі 2021 року фахівцями Вознесенського 
МЦ з НБВПД було проведено 32 інформаційно-
роз’яснювальних правопросвітницьких заходів 
для населення, спрямованих на підвищення  рівня 
обізнаності про систему надання БПД та 33 заходи 
щодо інформування громадян про БПД, інші 
правові механізми захисту їх прав та законних 
інтересів.  
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

У І кварталі 2021 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги 
проінформовано громадян на теми: "Права 
дітей", "Протидія та запобігання дискримінації за 
гендерною ознакою", "Захист прав 
землевласників та землекористувачів", "Протидія 
та дискримінація за расовою ознакою», "Протидія 
булінгу", "Захист прав споживачів фінансових 
послуг", "Наслідки невиконання договору оренди 
земельної ділянки", "Присвоєння кадастрового 
номеру земельній ділянці", "Зняття реєстрації 
через суд" та інші питання.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В І кварталі 2021 року спеціалістами 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги проведено 
консультації на тему: «Порядок отримання 
безоплатної правової допомоги дистанційно», 
«Захист прав осіб без громадянства» тощо, 
організовано 1 мобільних консультативних виїзди 
до Миколаївського ПТПІ та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні, ДМС та 4 
онлайн консультації.  

 

  



 
[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 

 
12 січня 2021 року директорка Регіонального центру 
Наталія Гнатуша у програмі «Радіодень» в ефірі 
Українського радіо: Миколаїв розповіла слухачам, як 
в період локдауну отримати безоплатну юридичну 
консультацію та скористатися послугами адвоката 
для захисту порушених прав. 
 

 

  

 

 
08 лютого 2021 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в ефірі телеканалу «ТАК TV» 
презентувала   глядачам результати роботи системи 
БПД Миколаївщини у 2020 році та наголосила на 
подальших пріоритетах діяльності у сфері захисту 
прав громадян.  

 

  

 

  Юристка системи БПД Миколаївщини допомогла 
розв’язати проблему заборгованості роботодавцем 
заробітної плати.  

 

  
 

 
 

10 березня 2021 року між Регіональним центром та 
Артемом Кривцовим офіційно укладено договір про 
провадження волонтерської діяльності в сфері БПД 
та розроблено план роботи на найближчий місяць. 
Серед завдань в тому числі і допомога в 
інформаційній кампанії щодо залучення нових 
волонтерів. 
 

  



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

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 

 09 лютого 2021 року в програмі «Радіодень» в 
ефірі Українського радіо: Миколаїв директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша та 
прокурорка Заводського відділу Миколаївської 
місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області 
Катерина Капраль презентували слухачам 
результати впровадження пілотного проєкту 
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення» на Миколаївщині. 

  
 

 

 
25 лютого 2021 року в ефірі Телеканалу «Так TV»  
заступник директора Регіонального центру 
розповідав про юридичні аспекти 
«кібербулінгу».  

  

 

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського місцевого центру з НБВПД 

 На офіційної сторінці у Фейсбук Миколаївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги систематично публікуються 
позитивний досвід кращих практик фахівців Центру 
та адвокатів, які співпрацюють із Центром. 

  

 
 

Фахівчиня відділу «Миколаївське бюро правової 
допомоги» допомола заявниці позбавити 
батьківських прав батьків, батьки не піклуються про 
фізичний і духовний розвиток дітей і не спілкуються з 
ними 



 
 

17 березня 2021 року в ефірі програми Діалоги 
на хвилях Українського радіо: Миколаїв 
директорка Регіонального центру Наталія 
Гнатуша розповіла про реалізацію проєкту 
«Волонтер БПД», що робитимуть волонтери 
безоплатної правової допомоги, хто може стати 
волонтером та як власне долучитися до проєкту.  
 

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського місцевого центру з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 лютого 2021 року головним спеціалістом 
відділу Могилко С. проведено  лекцію для осіб 
які перебувають на обліку в Баштанській 
районній філії Миколаївського обласного центру 
зайнятості – власників земельних ділянок на 
тему «Порядок укладання договору оренди 
земельної ділянки». 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 березня 2021 року фахівцями відділу 
«Миколаївське бюро правової допомоги» 
Анастасією Заболотьковою та Брюхановою 
Тетяною проведено лекцію для жителів села 
Галициново на тему Програма "Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство". 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

11 березня 2021 року фахівцями відділу 
«Миколаївське бюро правової допомоги» 
Анастасією Заболотьковою та Брюхановою 
Тетяною проведено лекцію для жителів села 
Прибузьке на тему Програма "Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство". 
 

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського місцевого центру з НБВПД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Протягом І кварталу 2021 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД було забезпечено 
діяльність дистанційних пунктів доступу до БПД 
очно та за допомогою Skype. До дистанційних 
пунктів на консультації звернулось 80 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. 



 

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

 

 
 
 
 

29 січня 2021 року директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в ефірі ТРК «Сатурн» 
презентувала  глядачам результати роботи 
системи БПД Миколаївщини у 2020 році та 
наголосила на подальших пріоритетах у сфері 
захисту прав громадян.  
 

  

 
 
 

15 березня 2021 року в студії Телекомпанії МАРТ 
директорка Регіонального центру Наталія 
Гнатуша розповіла скільки неповнолітніх 
погодились на участь у пілотному проєкті 
відновного правосуддя; що являє собою 
відновне правосуддя і як воно спрацьовує; які 
переваги надає програма та про умови участі в 
ній.  

 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського місцевого центру з НБВПД 

 

 
 

У продовження діяльності робочої групи Центру 

у розвитку довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» в даний 

час на платформі розміщено наступні правові 

консультації: 

- Спрощені закупівлі при проведені 

електронного аукціону; 

- Формальні помилку у тендерах; 

- Договір часткової (пайової) участі у 

будівництві; 

- Списання боргів фізичним особам-

підприємцям; 

- Застосування процедури торгів з 

обмеженою участю тощо. 

 
 
 
 
 
 

  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського місцевого центру з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 березня 2021 року на базі Братської районної 
філії Миколаївського обласного центру 
зайнятості начальником Братського бюро 
правової допомоги Василем Чорновалюком 
прочитано лекцію: «Про припинення договору 
оренди землі» для осіб, які перебувають на 
обліку в ЦЗ, в рамках якої поінформовано та 
обговорено основні аспекти теми, зокрема, 
щодо порядку розірвання договорів оренди 
землі за взаємною згодою сторін чи за рішенням 
суду. Крім цього, з присутніми обговорено 
практичні аспекти реалізації проєкту «Волонтер 
БПД» та завдання, які покладатимуться на 
волонтерів, зокрема,  допомога у забезпеченні 
доступу людей до безоплатної правової 
допомоги та проведення правопросвітницької 
роботи серед населення 

 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 березня 2021 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 728 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 108 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 

 7 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 

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

 

 406 – для здійснення захисту за призначенням;  
 

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

 

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

 

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

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

 

 8 – 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 

108    108 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

7    7 

815 

728 

680

700

720

740

760

780

800

820

840

1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2020 2021

13,93% 
1,66% 

12,97% 

57,66% 

6,62% 
2,07% 

2,21% 
2,90% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 108 

адміністративний арешт - 7 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / 
або стосовно яких обрано  запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою -108 
захист за призначенням - 406 

окрема процесуальна дія - 66 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 8 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 14 
у разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 537 КПК 
- 11 



 

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

108    108 

4 Для здійснення захисту за призначенням 406    406 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

66    66 

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

14    14 

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

0    0 

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

11    11 

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

8    8 

Разом за всіма категоріями осіб 728    728 

 

2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 5526 звернень клієнтів, 5008 особам було надано правову консультацію, 519 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 506 зверненням та надано 282 доручення адвокатам та 295 доручення 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 15 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 І квартал 2021 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 

4088 3685 404 399 236/234 

2 
Вознесенський 
МЦ 

1438 1323 115 107 46/61 

3. Разом 5526 5008 519 506 282/ 295 

 
Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
 
 
 
 
 
 

 Миколаївський 
МЦ 
71% 

Вознесенський 
МЦ 
29% 

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 4088     

2 Вознесенський МЦ 1438     

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

5526     



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 355     

2 житлового права 445     

3 сімейного права 782     

4 спадкового права 430     

5 земельного права 511     

6 договірного права 81     

7 трудового права 250     

8 адміністративного права 454     

9 іншого цивільного права 981     

10 виконання судових рішень 262     

11 Інші питання 967     

12 Неправове питання 2     

13 Медичне забезпечення 6     

Разом 5526     

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

 
 
 
 
 
 
 

соціального 
забезпечення; 

7,76% житлового права; 
9,73% 

сімейного права; 
17,10% 

спадкового 
права; 9,40% земельного 

права; 11,17% 

договірного 
права; 1,77% 

трудового права; 
5,47% 

адміністративног
о права; 9,93% 

іншого 
цивільного права; 

21,45% 

виконання 
судових 

рішень; 5,73% 

Інші питання; 
0,46% 

Неправове 
питання; 0,04% 



 
Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 

 
Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД протягом І кварталу 2021 року. Найбільше 
позитивних рішень було прийнято по: 

 малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) – 231 

 особам з інвалідністю – 60 

 ветеранам війни – 167 

 внутрішньопереміщеним особам – 13 

 дітям, які не належать до окремих категорій – 10. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЖІНКИ 
57% ЧОЛОВІКИ 

43% 

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

до 18 років 
0,84% 

від 18 до 35 
років включно 

24,73% 

від 35 до 60 
років включно 

49,14% 

понад 60 років 
25,29% 

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                           
І кварталу 2021 року  було: 

 здійснено 30 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 840 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 1064 особи; 

 надано методичну допомогу 81 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 456 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 322  правопросвітницьких заходи;  

 надано 339 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 
48,02% 

інваліди 
12,47% 

діти, які не 
належать до 

окремих категорій 
2,08% 

ВПО 
2,70% 

ветерани війни 
34,72% 

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 30/813     

2 Вознесенський МЦ 0/27     

3 Разом по регіону 30/840     



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 59     

2 Вознесенський МЦ 22     

3 Разом по регіону 
81     

№ 
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 319     

2 Вознесенський МЦ 137     

3. Разом по регіону 456     

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 220     

2 Вознесенський МЦ 102     

3 Разом по регіону 322     

№ 
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 305     

2 Вознесенський МЦ 34     

3 Регіональний центр 6     

4 Разом по регіону 345     



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

З 01.01.2021 по 31.03.2021 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на 1 202,7 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

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

 

 

З 01.01.2021 по 31.03.2021 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  1 202 158,60 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.04.2021 року  становив  2 1240383,97 
грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду – 922 225,37 
грн.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

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

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

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



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

 

Так, з 1 січня по 31  березня  2021 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 832,0 тис. грн., що  
становить  69,2 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 370,2 тис. грн. – 30,8 % 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 658,83 

 

 

   658,83 

 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 10,03 

 

   10,03 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

28,96    28,96 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

85,86 

 

   85,86 

 

5 

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

28,76 

 

 

 

 28,76 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

19,55  
 

 19,55 

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

370,17  
 

 370,17 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  1 202,16     1 202,16  


