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

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

                   [2.1.] Результативні показники діяльності Регіонального центру.  
 

                   [2.2.] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 
 

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

 
 
 
 
 



 
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, буд. 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.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад  

 
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 двома місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області.  

 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 

  

 

 

01 квітня 2019 року у Регіональному центрі за 
підтримки ГО "Світанок мрій" відбулася Open 
discussion з наставниками та прийомними 
батьками.  
У ході заходу директор центру Наталія Гнатуша 
презентувала присутнім пілотний проект 
"Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину", акцентувала 
на можливостях долучення наставників до 
процесу ресоціалізації неповнолітніх - учасників 
програми. 
 

  

 

 

10 квітня 2019 року в ефірі ранкової передачі 
"Новий день" на Телеканал "Миколаїв" директор 
Регіонального центру разом із заступником 
начальника відділу говорили про OpenSpace для 
юристок - Миколаїв - захід, організований 
Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем", який 
вже 15 квітня відбудеться у Миколаєві. 

  

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


 

 

 

 

 
16 квітня 2019 року в затишному залі Центральної 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького в 
м.Миколаєві пройшов молодіжний 
правопросвітницький проект "Школа правової 
освіти", де Наталія Гнатуша, директор 
Регіонального центру спільно з заступником 
директора, презентували інформаційно-довідкову 
платформу "WikiLegalAid" та діяльність 
параюристів на Миколаївщині. 

  

 

 

16 квітня в ефірі Українське радіо: Миколаїв у 
програмі "Життя як є" заступник директора 
Регіонального центру разом із – головою 
Громадської організації "Молодіжний центр 
наукової діяльності" та Максимом Колесніковим - 
головою ГО "Центр молодіжної політики 
Миколаївщини" підвели підсумки молодіжного 
правопросвітницького проекту "Школа правової 
освіти", що відбувся у Миколаєві. 

  

 

19 квітня 2019 року директорка Регіонального 
центру в якості спікерки взяла участь у панельній 
дискусії «Доступ до правосуддя для вразливих 
груп жінок» в рамках заходу ЮрФем OpenSpace 
Миколаїв, організованого Асоціацією жінок-
юристок України "ЮрФем", за підтримки 
Українського Жіночого Фонду. 

  



 

26 квітня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру взяв участь у засіданні 
міжвідомчої робочої групи щодо запобігання 
домашньому насильству при координаційній раді 
з питань сім’ї і жінок при Миколаївській 
облдержадміністрації. 

  

 

02 травня 2019 року директор Регіонального 
центру разом з ведучою - регіональним 
представником Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області - 
Світлана Одінцова говорили про права дітей, 
відповідальність неповнолітніх та стан реалізації в 
регіоні пілотного проекту "Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину" в ефірі радіо НикВести в рамках 
передачі «Захист human rights». 

  

 

 

14 травня 2019 року директором Регіонального 
центру спільно з начальником відділу Олексієм 
Костенко проведено чергове навчання з особовим 
складом другого та третього батальйонів 
Управління патрульної поліції в Миколаївській 
області. 

 

 
 

 

 

18 травня 2019 року командою системи 
безоплатної допомоги у складі представників 
Регіонального центру та Миколаївського 
місцевого центру долучилися до Міжнародного 
фестивалю повітряних зміїв - 2019, що 
відбувається в с. Трихати Миколаївського району, 
де мали змогу розповісти гостям та учасникам 
заходу про роботу системи БПД та можливості 
захисту своїх прав. 
Для наймолодших відвідувачів також провели 
правову вікторину та тематичні конкурси, 
заохочуючи юних правознавців знати та захищати 
свої права. 
 
 
 
 



  

 

 

24 травня 2019 року завершилася зустріч 
комунікаційної команди системи БПД. Два дні 
комунікатори та інтегратори виробляли стратегію 
інформування, вчилися, як будувати інформаційні 
кампанії, які методи та форми використовувати, 
які інструменти слід обирати, як оцінювати 
результативність. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

24 травня 2019 року відбувся круглий стіл на базі 
прокуратури Миколаївської області. Учасники 
круглого столу розповіли «П'ять угод про 
застосування програми відновлення. Триває 
робота над ще трьома медіаційними угодами, що 
завершиться найближчим часом. Такі результати 
показали перші місяці реалізації пілотного 
проекту “Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину” на Миколаївщині.» 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

01 червня 2019 року до Дня захисту дітей за 
ініціативи Регіонального центру відбулося Дитяче 
містечко БПД, до проведення якого долучилися 
параюристи, які співпрацюють із системою БПД 
Миколаївщини Артем Кривцов та Катерина 
Демченко. 

  



 

05 червня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру разом із начальником 
відділу Олексієм Костенко провели навчання на 
тему: "Толерантність. Профілактика упереджень 
та стереотипів у роботі поліцейського. Запобігання 
та протидія дискримінації в Україні" для майбутніх 
правоохоронців на базі Тренінгового центру ГУНП 
у Миколаївській області у с. Матвіївка. 

  

 

06 червня 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з начальником Головне 
територіальне управління юстиції у Миколаївській 
області Романом Возняк провели консультування 
громадян в  рамках мобільної точки доступу до 
безоплатної правової допомоги в с. Біла Криниця 
Березнегуватського району Миколаївської  

  

 

06 червня 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з начальником Головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Романом Возняк провели 
правопросвітницьку інформаційну роботу для 
учасників обласного етапу дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що 
проходив на базі дитячої оздоровчої бази 
відпочинку імені М. Башкірова. 

  
 

 

 

07 червня 2019 року за ініціативи Регіонального 
центру у Миколаєві розпочав роботу Правничий 
хаб для параюристів системи БПД Миколаївщини. 
Сьогодні очільники Очаківського та 
Новоодеського бюро правової допомоги Валерія 
Кутюхіна та Андрій Скляров презентували 
учасникам заходу тему: "Сімейне право", де мали 
змогу в ході інтерактивних занять ознайомити 
присутніх з ключовими положеннями теоретичних 
та практичних аспектів роботи юриста у галузі 
сімейного права. 



  

 

10 червня 2019 року директор Регіонального 
центру взяла участь у коворкінгу «Насильству - 
НІ!», що відбувся на базі Центральної міської 
бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера та В. Хоменка. 
Протягом заходу учасники обговорили результати 
діяльності в напрямі протидії насильству на 
Миколаївщині, а також те, з якими проблемами 
стикаються фахівці в роботі. 

 

  

 

11 червня 2019 року директор Регіонального 
центру взяла участь в Інформ-дайджесті «Булінг в 
освітньому середовищі: поради вчителям для 
нівелювання проблеми», що відбувся на базі 
Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Протягом заходу учасники проговорили 
механізми дії партнерів у разі виявлення факту 
цькування, поділилися позитивними кейсами 
щодо профілактики булінгу в школі. 

  

 

 

13 червня 2019 року командою Регіонального 
центру на чолі з директором активно долучилися 
до проведення фестивалю права "Знаю! Дію! 
Захищаю!" для більше 100 вихованців 
оздоровчого табору "Алий парус". 
Загалом працювали 7 локацій, де юні правознавці 
в ігровій формі мали змогу дізнатися більше про 
права людини, протидію булінгу, тощо 

  

 

27 червня 2019 року директор Регіонального 
центру в якості спікера взяла участь у 
навчальному семінарі для поліцейських мобільної 
групи реагування на факти домашнього 
насильства у м. Миколаєві, де мала змогу 
висвітлити присутнім аспекти надання 
безоплатної правової допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства, окремо 
зупинившись на питанні значення роботи системи 
БПД у протидії домашньому насильству. 
 
 
 
 

  



 

 

28 червня 2019 року в рамках «Правничого хабу 
для параюристів системи БПД Миколаївщини» 
проведено чергове навчання команди 
параюристів. 
Спікером виступила кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри загальнотеоретичної, 
конституційної та цивілістичної юриспруденції 
Миколаївського інституту права НУ «ОЮА» Олена 
Каплій. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
  

 

 

 

У червні для осіб, які перебувають на обліку у 
відділі сприяння зайнятості в Інгульському районі 
Миколаївський міський центр зайнятості, 
проведено навчання, у ході якого присутнім 
презентовано про роботу системи безоплатної 
правової допомоги, також роз'яснено про 
порядок звернення до Центру та призначення 
адвоката (представника Центру) для здійснення 
представництва інтересів і складання 
процесуальних документів. 

  

 

 

12 червня 2019 року начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з її надавачами провела 
правове навчання для осіб, які відбувають 
покарання в ДУ Миколаївський Слідчий Ізолятор 
на тему: "Працевлаштування після звільнення з 
місць позбавлення волі та порядок отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги".  
 

  
 



  

 

 

У травні 2019 року фахівцем Баштанського бюро 
правової допомоги у Пісківській ЗОШ проведено 
лекцію для школярів на тему: Протидія булінгу у 
шкільному середовищі. Протидія торгівлі 
людьми.»  

  
 

 

 

 

08 травня 2019 року відбувся спільний прийом 
громадян на базі відділу «Березанське бюро 
правової допомоги» за участю в.о. начальника 
Березанського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській 
області Василя Мельнікова, начальника Бюро 
Людмили Бенедюк та головного спеціаліста Бюро 
Олени Новиченко-Дель.  
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

15 квітня 2019  на автовокзалі смт.Березнегувате  
проведено флеш-моб з розповсюдження буклетів 
на теми: «Зупинимо булінг разом!», «Бюро 
правової допомоги-ваш юридичний провідник» 
та інформації про «Права туристів. Правові 
аспекти відпочинку на природі» серед мешканців 
смт.Березнегувате. 

  



  
 

 

09 квітня на базі Новоодеської районної дитячої 
бібліотеки фахівцями бюро було проведено 
спільний захід за участі начальника 
Новоодеського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області, фахівця з соціальної 
роботи Новоодеського районного центру 
соціальної служби сім’ї, дітей та молоді, 
інспектора Ювенальної Превенції Новоодеського 
відділу поліції, завідуючої сектору захисту прав і 
свобод та законних інтересів дітей служби, 
працівників бібліотеки для  учнів 9 класів 
Новоодеської загальноосвітньої школи № 2. 

 

 
  

 

 

23 травня 2019 року начальник відділу 
"Новоодеське бюро правової допомоги" взяв 
участь у заході присвяченому попередженню 
такого негативного явища, як - торгівля людьми. 
Захід відбувся у приміщенні Новоодеської 
центральної районної бібліотеки, на запрошення 
керівника Університету третього віку - Довгань 
Лариси.  

  
 

 

З метою координації зусиль усіх зацікавлених 
структур району у вирішенні проблемних питань 
при забезпеченні гарантій соціального захисту 
учасників АТО, 21 червня 2019 року в приміщенні 
Казанківської районної філії Миколаївського 
обласного центру зайнятості відбулось засідання 
«круглого столу». 

 

 

 

 

 
  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 

 

В ІІ кварталі 2019 року фахівцями Вознесенського 
МЦ з НБВПД було проведено 10 робочих 
зустрічей з керівниками та представниками 
сільських рад з метою роз’яснення доцільності 
прийняття Програми правової освіти громад. 

  

 

 

У ІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
20 спільних заходів з Державною службою 
зайнятості, що знаходяться на території 
обслуговування центру правової допомоги. Це 
були лекції для безробітних на теми: «Легальна 
та не легальна зайнятість», «Колективний та 
трудовий договір», «Протидія торгівлі людьми»; 
«ВПО, як пільгова категорія» та інші. 

  

 

Протягом ІІ кварталу 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було проведено 
низку заходів, спрямованих на запобігання 
випадкам домашнього насильства та 
дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми.  
Для учнів Єланецької дитячо-юнацької спортивної 
школи проведено семінар на тему: 
«Попередження насильства в сім`ї».  

  

 

 

Для безробітних Южноукраїнської міської філії 
Миколаївського ОЦЗ проведено семінар на тему 
«Запобігання нелегальній трудовій міграції, 
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» за 
участю головного спеціаліста Бюро надання 
правової допомоги в м. Южноукраїнську. 

  



 

 

 

У ІІ кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги  проведені 
уроки права для школярів різного віку на тему 
«StopBulling». 

  

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

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

 

10 квітня 2019 року директор Регіонального 
центру разом з регіональним представником 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та представниками громадської 
організації «Пенітенціарна ініціатива» провели 
інформаційне заняття для суб’єктів пробації. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

06 травня 2019 року у Миколаєві в затишному 
залі Науково-педагогічної бібліотеки                                     
м. Миколаєва за підтримки Регіонального 
центру відбувся соціо-культурний проект-форум 
"Сучасна молодь. Що їй потрібно? Виклики. 
Реформи. Кроки" 
У ході заходу директор центру мала можливість 
презентувати присутнім роботу системи 
безоплатної правової допомоги та 
інформаційно-довідкову платформу правових 
консультацій WikiLegalAid, заступник директора 
висвітлив законодавчі аспекти протидії булінгу. 

  



 

 

 
 

05 червня 2019 року директор Регіонального 
центру провела чергову інтерактивну лекцію 
для клієнтів пробації на тему «Забезпечення 
прав осіб, засуджених до покарання». В заході 
прийняли участь засуджені з випробувальним 
строком, які перебувають на обліку в Пробація 
України - Миколаївська область. 

 

 

 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 
 

  

 

10-11 квітня 2019 року - начальник відділу 
«Воскресенське бюро правової допомоги» 
прийняв участь у тренінгу організований UNHCR 
Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в 
Україні та Благодійного фонду «Право на захист» 
на тему "Правовий захист біженців: юридичні 
знання та дидактика". 
 
 
 

  

 
 

21 червня, заступник директора центру Ольга 
Василенко та начальник відділу 
правопросвітництва, та надання БПД Вікторія 
Пазурчик взяли участь у V Всеукраїнському 
форумі «МЕДІАЦІЯ І ПРАВО», у м. Одесі. 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 
 

  

 
 
 

Протягом ІІ кварталу 2019 року працівники 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги прийняли 
участь у 16 засіданнях та зборах представників 
ОМС та ГО, де розглянуто основні задачі 
системи надання безоплатної правової 
допомоги, повідомлено про Програму правової 
освіти громад, підписано три нових 
меморандум про співпрацю. 

  



[1.3.] Децентралізація системи БПД 
 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

  

 

 10 травня 2019 року в День пам'яті та 
примирення заступник директора 
Регіонального центру в ефірі «Українського 
радіо: Миколаїв» разом із фахівцем 
Миколаївського місцевого центр з надання 
БВПД Анастасією Заболотковою говорили про 
важливість юридичної підтримки учасників АТО 
та ООС, значення системи безоплатної правової 
допомоги у питанні захисту прав та законних 
інтересів учасників бойових дій та членів їх 
сімей. 

  
 

 

25 червня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру взяв участь в публічній 
консультації "Проблематика реалізації прав 
бездомних осіб на Миколаївщині", 
організованої за ініціативи Громадська 
приймальня Уповноваженого у Миколаївській 
області, в ході якої учасники заходу обговорили 
проблемні питання міжвідомчої взаємодії, 
аспекти подальшої співпраці, визначили заходи, 
спрямовані на усунення порушень прав 
бездомних осіб у м. Миколаєві, зокрема, в 
контексті роботи системи безоплатної правової 
допомоги. 

 

  
Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
  

 

Протягом ІІ кварталу здійснено 6 виїзних 
моніторингових перевірки діяльності бюро 
правової допомоги, у головному офісі Центру 
проведено 2 загальні наради- навчання за 
участю працівників Центру з метою підвищення 
кваліфікації, контролю за діяльністю, а також  
для покращення роботи та усунення недоліків, у 
тому числі з метою проведення роботи щодо 
оптимізації системи БПД у Миколаївській 
області. 

  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 

В ІІ кварталі 2019 року спеціалісти 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги 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. 

  

 
 

Для працівників Вознесенського місцевого 
центру надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та студентів Вознесенського коледжу 
МНАУ директор центру провів семінар 
"Соціальні гарантії та пільги учасників бойових 
дій та членів їх сімей". 

  

 
 [1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру  з НБВПД 
 

  
 

 
 
 
 

 
   Протягом ІІ кварталу 2019 року надано до 
перевірки 1090 актів, оплачено 853 акти на 
загальну суму 2058206,72 тис. грн  



  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 
 

  

 
 

 
 

Щомісяця проводиться аналітика розподілу 
справ між адвокатами, аналітика прийнятих 
актів та виплачених коштів адвокатам. 
 

  

 

З метою належного функціонування та 
наповнення системи КІАС було внесено 
пропозиції щодо включення до системи 
КІАС відомостей про працівників центру та 
бюро правової допомоги, які здійснюють 
представництво інтересів осіб в судах. 
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Щомісяця проводиться аналітика розподілу 
справ між адвокатами, аналітика прийнятих 
актів та виплачених коштів адвокатам. 
 



  

 
 

 
З метою належного функціонування та 
наповнення системи КІАС було внесено 
пропозиції щодо включення до системи 
КІАС відомостей про працівників центру та 
бюро правової допомоги, які здійснюють 
представництво інтересів осіб в судах. 

 
 
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2019 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 892 доручення адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 100 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 14 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 517 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

 13 – 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; 

 16 – 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 

11,21% 

1,57% 

14,24% 

57,96% 

10,54% 
1,79% 

1,46% 

1,23% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 100 

адміністративний арешт -14 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / 
або стосовно яких обрано  запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою -127 
захист за призначенням - 517 

окремі процесуальні дії -94 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 16 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 13 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 11 

№ 
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 

65 100   165 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

9 14   23 

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

138 127   265 

4 Для здійснення захисту за призначенням 470 517   987 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

86 94   180 

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

18 13   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 

1 11   12 

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

15 16   31 

Разом за всіма категоріями осіб 802 892   1694 



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів  

За період з 01.04.2019 по 30.06.2019 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 4771 звернень клієнтів, 4089 особам було надано правову консультацію, 682 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 556 зверненням та надано 311 доручення адвокатам та 377 доручень  
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 32 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 ІІ 
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 

3079 2581 498 392 245/279 

2 
Вознесенський 
МЦ 

1692 1508 184 164 66/98 

3. Разом 4771 4089 682 556 311/377 

 

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   Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 283 433    

2 житлового права 394 393    

3 сімейного права 731 856    

4 спадкового права 304 376    

5 земельного права 210 322    

6 договірного права 282 304    

7 трудового права 205 244    

8 адміністративного права 119 223    

9 іншого цивільного права 757 876    

10 виконання судових рішень 93 93    

11 Інші питання 489 606    

12 Неправове питання 24 17    

13 Медичне забеспечення 0 28    

Разом 3891 4771    

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 
квартал 

4 квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський  ММЦ 2104 3079    

2 Вознесенський МЦ 1808 1692    

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

3912 4771    

  



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



 Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 
 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом ІІ кварталу 2019 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по: 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 394 

по інвалідам 37 

ветеранам війни 31 

внутрішньопереміщені особи 13 

 Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
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ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 



Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом ІІ 
кварталу 2019 року  було: 

 здійснено 27 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 266 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 162 особи; 

 надано методичну допомогу 74 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  240 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 404  правопросвітницьких заходи;  

 надано 306 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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 26/160 24/77    

2 Вознесенський МЦ 24/29 3/85    

3 Разом по регіону 50/189 27/162    

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

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

співпрацю 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Перший ММЦ 38 64    

2 Вознесенський МЦ 35 10    

3 Разом по регіону 
73 74    



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 інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Перший ММЦ 167 189    

2 Вознесенський МЦ 67 51    

3. Разом по регіону 234 240    

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 134 174    

2 Вознесенський МЦ 231 230    

3 Разом по регіону 365 404    

 

№ 
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 86 165    

2 Вознесенський МЦ 149 141    

3 Разом по регіону 243 306    



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

З 01.01.2019 по 30.06.2019 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  6 133,78 грн за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 
функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від 
передбачених кошторисом видатків на даний період,  
та на 5 383,9 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 01.01.2019 по 30.06.2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  5 175 734,66 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.07.2019 року  становив  5 175 734,66 
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 01 січня по 30 червня 2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 
надання БВПД у Миколаївській області становлять 5 175 734  грн., з них по дорученням по 
кримінальним провадженням - 4  346 929 грн., що становить приблизно 84 % від загальних 
касових видатків по даній бюджетній програмі, а по дорученням по цивільно-
адміністративним справам – 828 805 грн. – приблизно 16 % відповідно. 

    За відповідний період  2018 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД  становили 3 305 572 грн., з них по дорученням по кримінальним провадженням - 
2 573 373 грн.,  а по дорученням по цивільно-адміністративним справам – 732 199 грн.  

Таблиця 9. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 
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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 811,83 

 

 

2462,80   3274,63 

 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 12,31 

 

54,37   66,68 

 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

25,00 71,80   96,80 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

187,36 

 

672,80   860,16 

 

5 

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

18,11 

 

15,22 

 

 33,33 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

6,67 8,67 
 

 15,34 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

267,43 561,37 
 

 828,80 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  1328,71 3847,03   5175,74 


