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ЗМІСТ 
 

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

 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним  
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад. 

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток  
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
 

 
[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
 

 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 

 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій.  

 

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

               



[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

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

 

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

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

 

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

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

 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

[1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад  

 
Рішенням Уряду від 20 червня 2018 року № 511 прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року      

№ 465», нормами якої конкретизуються умови оплати діяльності адвокатів, які надають                          

безоплатну вторинну правову допомогу в кримінальному, цивільному,                                                             

адміністративному процесах.  

Зазначеною постановою, зокрема, приведено Методику обчислення розміру винагороди 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у відповідність до процесуальних 

кодексів в частині оплати послуг адвоката за підготовку та подання процесуальних документів. 

Крім того, обмежено граничний розмір винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в залежності від виду/стадії провадження/процесу та їх тривалості та 

оптимізовано значення низки заохочувальних коефіцієнтів. 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  

 

       
  22 травня 2018 року в Регіональному центрі з 
надання БВПД у Миколаївській області відбулася 
зустріч між директором центру Наталією Гнатушею з 
представником благодійної організації «Рух в 
підтримку колишніх в’язнів України «Подолання» 
І.Спінулом та представником Громадських об’єднань 
«Експертний центр з прав людини» і «Україна без 
тортур» Р.Дятловим. Під час зустрічі обговорено 
питання виконання Меморандуму та сформовано 
перелік питань подальшої співпраці. 
 

 

 

 

 

 

   24 травня 2018 року заступник директора                
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Валентин Чистий, провів 
моніторинг роботи Єланецького бюро правової 
допомоги Вознесенського місцевого центру з надання 
БВПД та вуличне інформування громадян. Прийняв 
участь у заході приуроченому «Дню відкриття 
комп’ютерного залу» в Єланецькій районній 
центральній бібліотеці. Під час відвідування також 
було здійснено моніторинг забезпечення 
працівниками бюро безперешкодного доступу осіб до 
онлайн сервісів Міністерства юстиції України. 
 

  

 

     
     25 травня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області               
Наталія Гнатуша прийняла участь у зустрічі з головою 
Апеляційного суду Миколаївської області та головами 
місцевих загальних судів регіону стосовно взаємодії 
між судами і центрами з надання безоплатної                 
вторинної правової допомоги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

    25 травня 2018 року у місті Очаків відбувся спільний 
виїзний прийом директора Регіонального центру з             
надання БВПД у Миколаївській області Наталії 
Гнатуши та начальника Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області Романа 
Возняка. Громадяни отримали правові консультації та   
інформаційні буклети.    
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 

       
 
04 червня 2018 року відбулась робоча зустрічі з              
регіональним координатором Уповноваженого ВРУ з 
прав людини Сергієм Стужуком та регіональним 
представником Секретаріату Уповноваженого ВРУ з 
прав людини у Миколаївській області Перебийніс        
Світланою, обговорили питання співпраці щодо стану 
забезпечення прав і свобод людини в Миколаївській 
області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
    05 червня 2018 року в Регіональному центрі з              
надання БВПД у Миколаївській області відбувся 
перший етап конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. До участі у другому етапі 
конкурсу допущено 16 адвокатів. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

07 червня 2018 року заступник директора                  
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Віктор Сандул спільно з в.о. 
начальника Головного територіального управління 
юстиції у Миколаївській області Інною Фірсовою 
провели прийом громадян в рамках роботи мобільної 
точки доступу до системи безоплатної правової 
допомоги у селищі Весняне Миколаївського району. 

       Громадяни цікавилися питаннями соціального 
захисту молодих вчителів, права власності та              
отриманням аліментів. Під кінець зустрічі присутнім 
були вручені буклети «Я МАЮ ПРАВО», «До відома 
мешканців Миколаївської області», «Що таке                 
безоплатна вторинна правова допомога». 

 
  

 

  

    11 червня 2018 року в Регіональному центрі з                 
надання БВПД у Миколаївській області відбувся                  
другий етап конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. До співбесіди запрошувалися 16 
адвокатів, що пройшли перший етап конкурсу. 
Кандидати оцінювалися за критеріями мотивації до 
надання безоплатної правової допомоги, 
комунікабельності,емоційної врівноваженості та інше. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

      12 червня 2018 року директором Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області               
Наталією Гнатушею, спільно з директорами місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, проведено робочу зустріч з керівництвом 
Миколаївського зонального відділу військової служби 
правопорядку. Результатом зустрічі стало підписання 
Меморандуму, метою якого є створення сприятливих 
умов для забезпечення надання 
військовослужбовцям Збройних Сил України, членам 
їх сімей безоплатної правової допомоги, сприяння 
захисту їх прав, шляхом налагодження співпраці. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      
      13 червня 2018 року заступником директора                  
Регіонального центру з надання БВПД у                                
Миколаївській області Валентином Чистим проведено 
виїзний прийом громадян у смт. Березнегувате, під 
час якого надано роз’яснення з питання отримання 
пільг інвалідами. 
Крім того, в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 
відбулось вуличне інформування громадян і 
розповсюдження буклетів, розроблених 
Координаційним та Регіональним центрами про 
систему БПД. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

 

      15 червня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області              
Наталія Гнатуша спільно з представником Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції   
України Семикіною Мариною роз’яснили                  
працівникам поліцейських підрозділів патрульної 
служби поліції особливого призначення про 
законність затримання в кримінальному та 
адміністративному порядку, про те як працює система 
безоплатної правової допомоги та порядок 
інформування центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги про   випадки 
затримання. 
Навчання відбулося в рамках професійної підготовки 
поліцейських підрозділів на базі тренінгового центру 
Головного управління Національної поліції в                       
Миколаївській області. 
 
 
 
 
 

  
 

 

     
     20 червня 2018 року в Регіональному центрі з 
надання БВПД у Миколаївській області відбулась 
робоча зустріч з регіональним представником 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини у 
Миколаївській області Світланою Перебийніс та 
представниками Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України Мариною 
Семікіною і Олександром Синьовим.  
На зустрічі обговорювалися шляхи покращення                 
загальної ситуації з дотримання прав людини на 
захист і отримання безоплатної правової допомоги та 
механізм інформування регіонального представника 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини у 
Миколаївській області і представників Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції           
України про несвоєчасне повідомлення Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області про 
адміністративне або кримінальне затримання осіб 
суб’єктами подання відповідної інформації. 
 
 

  



 

      
       21 червня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області       
Наталія Гнатуша обговорила з представниками      
Ольшанської виправної колонії (№53) питання        
взаємодії щодо надання безоплатної правової 
допомоги особам, засудженим до покарання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

       21 червня 2018 року представники Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Євген Мороховець 
та Олексій Костенко провели виїзний плановий 
моніторинг діяльності Вознесенського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги ,за результатами якого визначено поточний 
стан виконання завдань та цілей згідно річного плану 
роботи, надали консультативно-методичну допомогу 
працівникам центру у виконанні їх основних завдань 
та функцій. 

  

 

 

 

     
      28 червня 2018 року до Дня Конституції України 
команда Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області прийняла участь у проведенні   
вітальної програми «Ми – держава вільного 
громадянина».  
В рамках програми фахівці Центру разом з                     
параюристами привітали жителів та гостей міста, 
надали безоплатну правову допомогу, розповсюдили 
буклети про систему БПД. 
 
 
 
 
 
 

  



 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

 

 

 
 

        18 квітня 2018 року заступник начальника відділу 
забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру Юлія 
Кравчук разом із старшим інспектором з особливих 
доручень відділу уповноважених Голови з питань       
контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 
діяльності Управління забезпечення прав людини НПУ 
Мариною Семикіною провели лекції для особового 
складу Новоодеського та Вознесенського відділів 
поліції Головного управління Національної поліції в 
Миколаївській області.  
Підрозділи поліції прослухали лекції з тем: «Законність 
затримання в кримінальному та адміністративному 
процесуальному порядку», «Порядок надання правової 
допомоги затриманим».  
Юлія Кравчук роз’яснила слухачам алгоритм 
повідомлення Регіонального центру про затримання, а 
також звернула увагу на найпоширеніші недоліки та               
висвітлила статистику невчасного інформування по 
Миколаївській області за 2017 рік. 
 

  

 

 
 

 
 
 
 

          04 травня 2018 року заступник начальника відділу 
забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру Юлія 
Кравчук разом із старшим інспектором з особливих 
доручень відділу уповноважених Голови з питань 
контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 
діяльності Управління забезпечення прав людини НПУ 
Мариною Семикіною провели лекції для особового 
складу Арбузинського відділення поліції та Братського 
відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Миколаївській області. 
Під час лекції обговорювалися такі питання як законні 
підстави затримання в кримінальному та 
адміністративному порядку, основні вимоги та 
механізм інформування центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, висвітлено практику 
Європейського суду з прав людини з питань 
незаконного затримання. 
     

 

  



 

 
 

 

       18 травня 2018 року заступник начальника відділу 
забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру Юлія 
Кравчук та головний спеціаліст відділу представництва 
Першого миколаївського місцевого центру з надання 
БВПД Анастасія Заболотькова провели правове 
навчання для неповнолітніх осіб, які перебувають у 
Державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор» 
на теми: "Виклик до слідчого, прокурора, суду» та 
«Подання заяви (повідомлення) про кримінальне 
правопорушення». Захід відбувся в рамках проекту 
"Школа права". 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   30 травня 2018 року в Регіональному центрі з                
надання БВПД у Миколаївській області відбувся               
семінар-навчання з фахівцями відділів організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу місцевих центрів з питань ведення                           
діловодства та організації кадрової роботи. Під час 
заходу  начальник відділу організаційної роботи  Олена 
Сергійчук детально роз'яснила загальні вимоги до 
створення документів, складання номенклатури справ 
та порядок їх підготовки до архівного зберігання. 
Також розглянуто питання організації кадрової роботи 
в місцевих центрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

 

 
 

 

         

     14 червня 2018 року за підтримки Ради адвокатів 
Миколаївської області відбулася робоча зустріч з            
адвокатами, організована Регіональний центр з             
надання БВПД у Миколаївській області, на якій також 
була присутня Марина Семикіна - представник відділу 
уповноважених Голови з питань контролю за 
дотриманням прав людини в поліцейській діяльності 
Управління забезпечення прав людини Національної 
поліції України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

       15 червня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області                 
Наталія Гнатуша, прийняла участь у навчально-
методичному семінарі на тему: «Проблемні питання 
прокурорського нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях та інших заходів примусового 
характеру». 

      Проведення навчального семінару обумовлене 
необхідністю покращення діяльності органів 
уповноважених на поміщення утримання осіб у місцях              
несвободи області та вжиття додаткових заходів, 
спрямованих на ефективний захист конституційних 
прав в'язнів, належне матеріально-побутове та                 
медико-санітарне забезпечення кожної особи, яка в 
силу тих чи інших причин потрапила у місця несвободи. 



  

 

 

 
    21 червня 2018 року в селищі Ольшанське 
Миколаївського району працювала мобільна точка 
доступу до системи безоплатної правової допомоги. 
Прийом громадян проводила директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша спільно з начальником Головного 
територіального управління юстиції у Миколаївській 
області Романом Возняком. Громадяни отримали 
консультації та інформаційні буклети на правову 
тематику. 

 

 

  

 
 

      22 червня 2018 року обговорили механізм 
звернення до комісії центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Миколаївської області з 
головою комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 
допомоги Гуменним Дмитром. 

 

 

 

 

  

 

    23 червня 2018 року представники системи                    
безоплатної вторинної правової допомоги 
Миколаївської області прийняли участь у тренінгу 
«Виконання розпорядниками вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», організований 
Центром        демократії та верховенства права CEDEM, 
Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав Людини та 
Миколаївським Центром розвитку місцевого 
самоврядування. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

    23 червня 2018 року з фахівцями Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області проведено навчання 
щодо організації заходів з актуальних питань                 
діловодства, відпрацювання контрольних документів 
тощо. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

26 червня 2018 року у Миколаєві відбувся тренінг для 
фахівців системи безоплатної правової допомоги та 
адвокатів. На заході висвітлювалися актуальні питання 
щодо змін в цивільному процесуальному 
законодавстві, новий порядок оформлення житлових 
субсидій, особливості оформлення паспорта 
громадянина України. Також презентовані кращі 
практики впровадження програм надання БПД в 
територіальних громадах.  

Під час тренінгу учасники опрацювали в групах 
програми безоплатної правової допомоги, обмінялися 
досвідом та обговорили механізм впровадження 
програм в територіальних громадах. Захід відбувся за 
підтримки Ради адвокатів Миколаївської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    [1.3.] Децентралізація системи БПД 
 

  
 

 

    03 квітня 2018 року Регіональний центр з надання 
БВПД у Миколаївській області в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!» з метою підвищення правової 
свідомості українців та інформування громадян щодо 
механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті 
провів інформування пацієнтів та їх родичів у стінах 
Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3, а 
також у сімейних амбулаторіях № 3 та 4 міста 
Миколаєва. Зокрема, представники Регіонального 
центру розповсюдили інформаційні буклети серії 
«Захищай свої права» та «До відома мешканців 
Миколаївської області» 

 

 

   05 квітня 2018 року представники Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області були 
запрошені на одне з виробничих підприємств міста. Для 
працівників підприємства була проведена лекція на 
тему «БПД Миколаївщини. Як захистити свої права». 
Крім цього, працівники підприємства отримали листівки 
та календарики-пам’ятки з адресами центрів з надання 
БВПД, а також буклети серії «Захищай свої права!», які 
були розроблені в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

  

 

 
 

 

     16 квітня 2018 року Регіональний центр з надання 
БВПД у Миколаївській області провів інформаційну 
кампанію з розповсюдження буклетів про систему БПД 
та друкованих матеріалів серії «ЗНАЮ! ДІЮ! 
ЗАХИЩАЮ!» у стінах Центрального районного центру 
зайнятості, біля будівлі Миколаївської дирекції 
відділення поштового зв’язку «Укрпошта» та на головній 
вулиці міста. Представники Регіонального центру 
розповсюдили понад 200 буклетів. 

  



 
 

 
 

     З 14 травня по 31 травня 2018 року в рамках 
Правового марафону «Я маю право» фахівці 
Регіонального, місцевих центрів та бюро правової 
допомоги Миколаївщини провели інтерактивні уроки 
про права дітей у Миколаївських загальноосвітніх 
школах. Працівники розповіли учням про основні права 
дитини та механізми їх захисту. Для закріплення набутих 
знань школярі підготували міні-проекти, у яких 
висловили своє бачення правової держави. 

  

 

 
 

 
 

         
      21 травня 2018 року команда безоплатної правової 
допомоги Миколаївщини спільно з Головним 
територіальним управлінням юстиції у Миколаївській 
області долучилися до Міжнародного фестивалю 
повітряних зміїв. 
       Учасників та гостей заходу поінформовано про 
систему безоплатної правової допомоги, порядок її 
отримання, державні гарантії надання, а також про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 
маю право!». 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   25 травня 2018 року фахівці Регіонального центру в 
рамках загальнонаціонального право просвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провели інформаційну 
кампанію з розповсюдження буклетів про систему БПД і 
друкованих матеріалів серії «Захищай свої права»,  
«Безоплатна правова допомога внутрішньо 
переміщеним особам» в Центральному об’єднаному 
управлінні пенсійного фонду України м. Миколаєва 
Миколаївської області 

  

 

 
 
 
 

      
  01 червня 2018 року фахівці Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області в рамках 
загальнонаціонального право просвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!», та з метою підвищення правової 
свідомості українців, провели інформаційну кампанію з 
розповсюдження буклетів про систему БПД і друкованих 
матеріалів серії «До відома мешканців Миколаївської 
області», «Безоплатна правова допомога в Україні», «Як 
отримати субсидію» в Міській дитячій поліклініці     № 4 
та у Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 4 
 
 

  



 
 

 
 

        
 
      01 червня 2018 року командою БВПД спільно з 
Головним територіальним управлінням юстиції у 
Миколаївській області в дитячому містечку «Казка» 
проведені святкові заходи для малечі, серед яких: 
правовий квест, конкурс малюнків на асфальті, святкова 
програма із веселими конкурсами, повітряними 
кульками та призами.  
Також відбувся фінал Правового марафону «Я МАЮ 
ПРАВО!» – виставка міні-проектів, створених учнями. 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

    03 червня 2019 року в рамках всеукраїнського 
правопросвітницького проекту "Я маю право" в 
Миколаївському міському палаці культури 
"Корабельний" організована Виставка малюнків 
"Дитина і закон". 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

     04 червня 2018 року відбувся захід до Міжнародного 
дня захисту дітей у Миколаївському зоопарку. 

 

 

 

 

  



 

 [1.5.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

 
 

  
 

 

 
     Регіональним центром надсилаються 
листи щодо вдосконалення системи 
Комплексної інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення надання безоплатної 
правової допомоги. 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
   Протягом ІІ кварталу надано до перевірки 
1100 акти, оплачено 1059 актів на загальну 
суму 2 278703.04 тис. грн. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 квітня по 30 червня 2018 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 708 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

 77 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 10 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 399 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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

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

 

 

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

10,88% 

1,41% 

15,82% 

56,36% 

8,47% 

1,55% 

4,80% 
0,71% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 77 

адміністративний арешт - 10 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -112 
захист за призначенням - 399 

окремі процесуальні дії -60 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 34 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 11 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 5 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв.   

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

105 77   182 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

37 10   47 

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

181 112   293 

4 Для здійснення захисту за призначенням 463 399   862 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

77 60   137 

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

20 11   31 

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

0 0   0 

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

2 5   7 



 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у продовж звітного ІІ            
кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів  у 21  судовому засіданні у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 5 бесід з клієнтами; 

 проведено  76  перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД; 

 

 

 

 

 

 

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

35 34   69 

Разом за всіма категоріями осіб 920 708   1628 


