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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  

 

В системі безоплатної правової допомоги розпочався процес оптимізації, про 

що є  низка наказів і доручень Міністерства юстиції України та Координаційного 

центру з надання правової допомоги, якими визначені основні заходи та завдання 

щодо проведення процедури оптимізації в Миколаївській області. 

Наказом Міністерства юстиції України від 11.02.2019 № 392/5 «Про питання 

оптимізації системи надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Миколаївській області» Перший миколаївський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги перейменовується в Миколаївський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги реорганізовується шляхом приєднання до Миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги є правонаступником Другого миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 22.02.2019 

року № 21 «Про питання реорганізації Другого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги» передбачено, що з дня набрання 

чинності даним наказом до комісії з реорганізації Другого миколаївського місцевого 

центру з надання безплатної вторинної правової допомоги переходять повноваження 

щодо управління цього центру. 

Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 22.02.2019 

року № 11 «Про перейменування Першого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги» визначено, що Перший 

миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

перейменовано на Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, затверджено Положення про Миколаївський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке доручено зареєструвати 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань». 

 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 
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 

  

 

 

 
03 січня 2019 року заступник начальника відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального 
центру Юлия Кравчук разом з головним 
спеціалістом відділу комунікацій та забезпечення 
доступу до публічної інформації Катериною 
Палієнко на базі Тренінгового центру ГУНП у 
Миколаївській області у с. Матвіївка прочитали 
лекцію для майбутніх правоохоронців. 
 
 
 
 

  

 

   16 січня 2019 року у стінах Регіонального центру 
з надання БВПД у Миколаївській області відбувся 
перший етап ХІ конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 
  
 
 
 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDTyjDPetTuWrbq87BvlZE9x98Xb9o68mlN0VYYnkzRV_IRqclEOBgy1dAd7ncQmwetvh1iwIaa7VY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCrCAubls9ecQqhuzcbXS3Ut0Ap7k_lx0DIVvOlxvZBq4qjQJ-b-4nDp9xlOTwvju4OIhLrxh80uWOjnSLS_njCZE9TINKmeX1Tpzd2oqeChLIgx1f2rKS-FDqJfEyuvH8iTVh43Hsb7oE_PqyGHx4LPNS6DWjeOb3C5pOlKFQrXvh-prWLZ4GfsbFRHUfJaJyumPPPKVwN6pG3EQhegaNyr1Ruf0eQ0EvpoW9OvPlJ3vFdrFgrhvqMD5Q5OflTff-KrP65wZNaJFxPPqoNGjbQ2RgmoHt_E1rfBfdke0VPAkvSk06thi0FsBIIyTD_taurfLO0UZscQ80EozE6AGjfOlD
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARDTyjDPetTuWrbq87BvlZE9x98Xb9o68mlN0VYYnkzRV_IRqclEOBgy1dAd7ncQmwetvh1iwIaa7VY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCrCAubls9ecQqhuzcbXS3Ut0Ap7k_lx0DIVvOlxvZBq4qjQJ-b-4nDp9xlOTwvju4OIhLrxh80uWOjnSLS_njCZE9TINKmeX1Tpzd2oqeChLIgx1f2rKS-FDqJfEyuvH8iTVh43Hsb7oE_PqyGHx4LPNS6DWjeOb3C5pOlKFQrXvh-prWLZ4GfsbFRHUfJaJyumPPPKVwN6pG3EQhegaNyr1Ruf0eQ0EvpoW9OvPlJ3vFdrFgrhvqMD5Q5OflTff-KrP65wZNaJFxPPqoNGjbQ2RgmoHt_E1rfBfdke0VPAkvSk06thi0FsBIIyTD_taurfLO0UZscQ80EozE6AGjfOlD


 

 

 22 січня 2019 року відбувся другий етап – 
співбесіда – ХІ конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 

  

 

 

   23 січня 2019 року представники Регіонального 
центру та Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД  взяли участь у засіданні 
Круглого столу на тему «Дотримання прав людини 
в Миколаєві: стан та шляхи покращення», який 
проходив в залі Вченої ради Чорноморського 
Національного університету ім. Петра Могили.  
   Метою проекту «Миколаїв – місто рівності» є 
активізація громадянської позиції миколаївців, 
популяризація принципу недискримінації та 
рівності серед населення, залучення органів 
влади та громадських організацій до 
конструктивного діалогу та формування суспільної 
думки, виховання толерантності, терпимості та 
запобігання проявам ксенофобії. 

 

 
  

 

 

23 січня 2019 року в студії Радіо Миколаїв 92 FM 
директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області та заступник директора  з 
ведучими програми «Навсі100» обговорювали 
публічне звітування системи безоплатної правової 
допомоги в регіоні за 2018 рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARA5B4fxExHinsl_8u_3vJsRjs_WxlC0UwYM0rANpSq64i_AzI09Dg372aW-NYPXc0AJEy5Iul3Zzmsf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXpyZ8qkb6wpIstPjMJ0pab6XDxbrp8WJjbadrnMlFdjqZ9sR0BywfkWXwcr2uTvWfhkXekz0Ti9JInc-frVzus0m1G92bjorCQ4yqUoCF5kVhc7tOCYvNjMpWA0_O_2b80z7APDks_fPG0vIw61MQwtdPbJ1RnTdjmI5Gz_-aO8tiSMs4P3k6f6FN_0aszzu9gwhFXBLMtPJH50P2k5UibC9IRfIGfGiXPLZsPOZgEYaD6N17cs6aVlMI3zbigyky88Zb9J7pOKZu-CzIHELvMtXT2qnLsLKevod2_NnGY3k572i-bARzeo_yNB6GRU2ecy1WyqnfVAJ7gW89lsrkyHb
https://www.facebook.com/2mbvpd/?__tn__=K-R&eid=ARA5B4fxExHinsl_8u_3vJsRjs_WxlC0UwYM0rANpSq64i_AzI09Dg372aW-NYPXc0AJEy5Iul3Zzmsf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXpyZ8qkb6wpIstPjMJ0pab6XDxbrp8WJjbadrnMlFdjqZ9sR0BywfkWXwcr2uTvWfhkXekz0Ti9JInc-frVzus0m1G92bjorCQ4yqUoCF5kVhc7tOCYvNjMpWA0_O_2b80z7APDks_fPG0vIw61MQwtdPbJ1RnTdjmI5Gz_-aO8tiSMs4P3k6f6FN_0aszzu9gwhFXBLMtPJH50P2k5UibC9IRfIGfGiXPLZsPOZgEYaD6N17cs6aVlMI3zbigyky88Zb9J7pOKZu-CzIHELvMtXT2qnLsLKevod2_NnGY3k572i-bARzeo_yNB6GRU2ecy1WyqnfVAJ7gW89lsrkyHb
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARBdZDNbBTtg6E8asdCB_p-57hI2czupSz3xPNZHtIkEeqYXVN98mxawF-1k1fBMJCg575VuY35r-NoU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0s7UDXLPs3yUuvrKnv3EX1esnVCEKE2Vtbknj3-bdsZhnIHpK1u7bFInS-hKoDgIX8izyeS950q-TXWaR712IVex1DnnFmD2a0fMkhyWXk9xBxNmTBn_rdq-QzALRBdqLQLIcrDXFAn6YwN6AwBrf7dj0sLD0qiB1-sQ4LcNOrw64i6qS0iireVBLhNqKHdYyR_HyKgWXtIKeTM_yqa5smB0NF2qmvsNg-FOy8PUAabDdd2UTzkzrg_3fm65W29CnvZaC1aCTGzvvxHGffDpi5xusHq8TTcy-vlKO6GCbGenpIb3Y-kH2NMluQOublVOTxAbe7EXUzu52OJGXs9mbLnv0
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARBdZDNbBTtg6E8asdCB_p-57hI2czupSz3xPNZHtIkEeqYXVN98mxawF-1k1fBMJCg575VuY35r-NoU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0s7UDXLPs3yUuvrKnv3EX1esnVCEKE2Vtbknj3-bdsZhnIHpK1u7bFInS-hKoDgIX8izyeS950q-TXWaR712IVex1DnnFmD2a0fMkhyWXk9xBxNmTBn_rdq-QzALRBdqLQLIcrDXFAn6YwN6AwBrf7dj0sLD0qiB1-sQ4LcNOrw64i6qS0iireVBLhNqKHdYyR_HyKgWXtIKeTM_yqa5smB0NF2qmvsNg-FOy8PUAabDdd2UTzkzrg_3fm65W29CnvZaC1aCTGzvvxHGffDpi5xusHq8TTcy-vlKO6GCbGenpIb3Y-kH2NMluQOublVOTxAbe7EXUzu52OJGXs9mbLnv0
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%96100?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0s7UDXLPs3yUuvrKnv3EX1esnVCEKE2Vtbknj3-bdsZhnIHpK1u7bFInS-hKoDgIX8izyeS950q-TXWaR712IVex1DnnFmD2a0fMkhyWXk9xBxNmTBn_rdq-QzALRBdqLQLIcrDXFAn6YwN6AwBrf7dj0sLD0qiB1-sQ4LcNOrw64i6qS0iireVBLhNqKHdYyR_HyKgWXtIKeTM_yqa5smB0NF2qmvsNg-FOy8PUAabDdd2UTzkzrg_3fm65W29CnvZaC1aCTGzvvxHGffDpi5xusHq8TTcy-vlKO6GCbGenpIb3Y-kH2NMluQOublVOTxAbe7EXUzu52OJGXs9mbLnv0&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

Директор Регіонального центру Наталія Гнатуша в 
ефірі Українське радіо: Миколаїв разом з 
адвокатом Валентиною Мілюченко розповіли про 
результати діяльності в регіоні проекту "Правова 
обізнаність та захист прав власників і користувачів 
землею", що реалізується в рамках 5-річної 
Програми Світового банку за підтримки 
Європейського союзу "Підтримка прозорого 
управління земельними ресурсами в Україні".  
Також торкнулися актуальних питань у сфері 
земельного законодавства, які наразі найбільше 
цікавлять громадян, роз'яснили порядок 
реалізації права на безоплатне отримання 
земельної ділянки. 
 
 

  
 

 

 

29 січня 2019 року на базі Центральної бібліотеки 
імені М.Л. Кропивницького пройшло публічне 
звітування системи безоплатної правової 
допомоги у Миколаївській області за 2018 рік. 
Про результати діяльності за минулий рік 
партнерам системи розповідала директор 
Регіонального центру. 
Також присутнім було презентовано реалізацію в 
регіоні ініціативи «Сімейні радники» успішні 
практики впровадження програм надання 
правової допомоги в територіальних громадах, 
успішні справи надання безоплатної правової 
допомоги, практики взаємодії з органами 
виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, 
навчальними закладами. 
 
 

  

 

 

 

 30 січня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець разом із 
першим заступником начальника Головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області Інною Фірсовою провели 
виїзний прийом громадян в рамках роботи 
мобільної точки доступу до безоплатної правової 
допомоги у смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області, де мали змогу розповісти 
про можливості безоплатного доступу до права і 
правосуддя, впровадження нових ініціатив 
системи БПД та органів юстиції. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARC6WgceNfBGWW264YZSETLKId5S-D2Ctsq_iYqWJwQl4ytMZlUV9CQxb-3Us3x3Z_DdCH6Yt17uRAXA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBriPhtJ_hq1pAv3JRD8rSjjTr-ZeYjQ-_s7uDKp-X1NvXTVvnXdf_8Z8UTIJl7fvb_NHjqkQ_UFEnXTdBXrXVdV6zkX1Za7SquOSfaDV5M4xA3aGx8Ge7JA8kthavZDlUWS_WSV6spJzkFSXk_jc662MHPekry8vg60WD0ONl5ZjtT-RJEPTjdZIiA7iAPRgoT316c3ijPJyFKFWX0v-F1kXpzV7kxzknreYrXOJiY7-rMG9UtQtT8JDyVRTNnX80erxvFXMZNwbzDC0QWJVrBFFfPMaCRNblsLdyEFWLg5VRBMvVVUsKVI3RklO5sDBrEXE1JlL2GVJSEvuGgv12YvzBg
https://www.facebook.com/radiomykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARDN5-OEjKrOuwuSI-7Jz7GWjJBjDnd2C_gmjloVzCHHoQxivVPFWIximKBbzsUq785n_iGZlRF8Qg6k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBriPhtJ_hq1pAv3JRD8rSjjTr-ZeYjQ-_s7uDKp-X1NvXTVvnXdf_8Z8UTIJl7fvb_NHjqkQ_UFEnXTdBXrXVdV6zkX1Za7SquOSfaDV5M4xA3aGx8Ge7JA8kthavZDlUWS_WSV6spJzkFSXk_jc662MHPekry8vg60WD0ONl5ZjtT-RJEPTjdZIiA7iAPRgoT316c3ijPJyFKFWX0v-F1kXpzV7kxzknreYrXOJiY7-rMG9UtQtT8JDyVRTNnX80erxvFXMZNwbzDC0QWJVrBFFfPMaCRNblsLdyEFWLg5VRBMvVVUsKVI3RklO5sDBrEXE1JlL2GVJSEvuGgv12YvzBg
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARBO2PPMot40wR63aiH2cFITOr7D1HatyjYKBbcRf7icYYG18Tr4pAdHNpo94ulSNl8NEEa1B-2TkM_4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcU5BlpQnvIgeRWlCufnX2DZJzc5fiDwWW9Gt0GS0PX_GcHUvRC1Jm78879K0yNT6A7wJ0I170TsKV3yna2sp10ouBhl62yW8kUCqOHAyJflJsm58x1sB1CYuRnSj758JZ9ne3q6wx5pguDJI3mdk97I4nYuE4oS-yKtX1As9fzmaIRX8EHTQgANaSl43-0yVO8jkfk_IKlYAewAUbSiwZGUK2KQ-AF0Y95eAIO27UOdUnOEiB16SOK0GhZUO9ih2nEJKLdhd7Dd0p44ZI228A8eDzHlCWkGb6vEJCxSOOepXSERCWBl2g8Jx6PtDRhSxqqBMKBiRcbmc4pJhOlusSIVH


  

 

 
 

 

31 січня 2019 року в приміщенні Регіонального 
центру відбулося засідання робочої групи з 
реалізації пілотного проекту, до складу якої 
увійшли представники органів прокуратури, 
пробації, соціальних служб та громадських 
організацій.  
В ході засідання учасники обговорили ключові 
питання співпраці в рамках реалізації вказаного 
проекту, визначили попередні алгоритми 
комунікації та першочергові заходи, які 
потребують визначення та впровадження у 
роботу. 
 
 

  

 

 

 

 
01 лютого 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець взяв 
участь у програмі “Новий день” одним із 
актуальних питань  було - як отримати 
компенсацію за травми через неприбраний сніг та 
ожеледицю. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
05 лютого 2019 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша в ефірі радіо "НикВести" 
разом із сімейною радницею Катериною 
Мутьєвою обговорювали реалізацію в регіоні 
ініціативи "Сімейні радники", також торкнулися 
питань про те, хто саме звертається до сімейної 
радниці та що турбує заявників в першу чергу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCxVEywcnn9Fza2G2yy561Akv7dQ9Y_uwIR_CitsK5Z0OgkjfDBmpkISjlpmPUUOz1EUXNtDjFRvOD_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEnLMd4Kr9usdV1MhGYJ2YbXtJhlOVqqxPT5YM1af1ECe087nTkKhUe_0k7jN13tRqEICgzJcGd2x5oOAuUUIVoWi8AqRbCNx0eUmGfPp4nFvKgWo2pIctDiflJyCVglFoimgbD4DEBXGmwPXNecWvLCSgs1XQ0eSfY-wJfWzZXQxKPC4axOjspAmV1P89N-9HLjtatRijIAoPYVBTaXPd7Yd7_JBG7Itqeryx2GcX56PKuptYIeP1aBhbbDuaJPbugvhntXHx_oAbcRl3nyPanfU6fccTubTcUqmDjoQm5M_UvfSbJPwJsCDEgqc6QSW-yTN4eJLqfwLcdXSkS4-iB41y
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARCV5IqdfxzueHsIRWU6kIHSWpj0ppKVmK6H_PGzyE9lU7IPv4PseJBA4H_BqlFPff95XLNRh0iia-Za&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFgM6uu4lWtvHRV_6M3S84GTcRmeSGddfeSmqrXCyMwBcw2F9KfNrCR0i4sj952VVNbe-gen4xZqr7LVdsYtXDQ2TxWtc3F0DroVWSdhEyFtXNyPLJb0Siw8veD59jfbvFBDOgvJ674tlpgXmowpuPoa-D6BpX1U7vIOwiXP0XZKwfR-YcdmomKVFfViRgp1HLaqzRsyqpftEg6fxVT0yPWl0lzY1ZJ9xmzRrornCQM7J2fFM_rVuoROecFOYhkic-BzG8H9IDjr1q5ZIqkQS2Naq2cIQc78Aj_MSzX3YXXsk_4QzlpPQm2V9kHQTSm24b_JAnKGMhZ6DTcnIKejWWNTF2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001974196932&__tn__=K-R&eid=ARBYM9abUlBXRPNScXINIqyJTy4nfSBmiPaKbiDukdBff3qPItFmLQo7XmLAEiy7RHpiGEYjgBT8_ZF9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFgM6uu4lWtvHRV_6M3S84GTcRmeSGddfeSmqrXCyMwBcw2F9KfNrCR0i4sj952VVNbe-gen4xZqr7LVdsYtXDQ2TxWtc3F0DroVWSdhEyFtXNyPLJb0Siw8veD59jfbvFBDOgvJ674tlpgXmowpuPoa-D6BpX1U7vIOwiXP0XZKwfR-YcdmomKVFfViRgp1HLaqzRsyqpftEg6fxVT0yPWl0lzY1ZJ9xmzRrornCQM7J2fFM_rVuoROecFOYhkic-BzG8H9IDjr1q5ZIqkQS2Naq2cIQc78Aj_MSzX3YXXsk_4QzlpPQm2V9kHQTSm24b_JAnKGMhZ6DTcnIKejWWNTF2


 

 
 

 

 

 

 

 

10 лютого 2019 року в рамках інформаційної 
кампанії "Я маю право обирати" заступник 
директора Регіонального центру Євген 
Мороховець провів семінар для осіб, які 
перебувають на обліку у Миколаївському 
міському центрі зайнятості у Корабельному 
районі м. Миколаєва, де висвітлив відвідувачам 
актуальні питання виборчого законодавства та 
можливості доступу до безоплатної правової 
допомоги. 
 

  

 

 

 

 
12 лютого 2019 року начальник відділу Олексій 
Костенко спільно з першим заступником 
начальника Головного територіального  
управління юстиції у Миколаївській області Інною 
Фірсовою здійснили виїзний прийом громадян в 
рамках роботи мобільної точки доступу до 
безоплатної правової допомоги в смт. 
Ольшанське Миколаївського району, де мали 
змогу ознайомити присутніх із можливостями 
доступу до безоплатної правової допомоги та 
роботою органів юстиції області.  
 

  

 

 

 

 
13 лютого 2019 року директор Регіонального 
центру  взяла участь у науково-практичній 
конференції «Відповідальність за домашнє 
насильство і насильство за ознакою статі: новели 
Кримінального кодексу України», яка відбулася у 
місті Києві. 
      На конференції обговорювали питання щодо 
особливостей кримінальної відповідальності за 
злочини, пов’язані з домашнім насильством. 
 

  

https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCrRcnlkgRJqTEOxOSBSd8OKzR5qYe8y83Mafjll9GaMpcuQNOwp0zGZLo6Nme2T5jfE6Z6MfRDEWVk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCrRcnlkgRJqTEOxOSBSd8OKzR5qYe8y83Mafjll9GaMpcuQNOwp0zGZLo6Nme2T5jfE6Z6MfRDEWVk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARCj-Ikgc2229n1GqlXZo0C9WTREPbJ4EV5wbBOVqQaev-iktSPZSYp6nxQSTgs5L0r2yRz2pRzOPcJZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARCj-Ikgc2229n1GqlXZo0C9WTREPbJ4EV5wbBOVqQaev-iktSPZSYp6nxQSTgs5L0r2yRz2pRzOPcJZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwHxuVasPEUHgdyXrjh4bXTQTGZEFo7cYT8VFBPx8uhAo-o7gM8vjgQN8CF0kTdnp7spilxwB4WuQno4RbDZLkHAz7Y1OCQJBuHGaGIolEyr6iKBl8UxdVyYSzsbRMyTPyJKLNcrhPDtL50nWGFHgxoOyP4SkbpEaOhyrAvp2QihFda3bc61bP--ry8gVNnubty_30p9W-oWik-5NGqOLqXBv-sULWOoy2DBWkihrREQX-iKJcJUgkLby-iMvqLiuYllNcqcrjKN0M0KmOd465jX5_NdHGkzSKczq6jYPJQGHsqkdK0xdvYNlVfiiXrZtnEBYQRdC5VywTQzJ8IvFcvTeE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010642322711&__tn__=K-R&eid=ARDeqcOwV9ooUDR_3WcmmYMiJYCeaPlpR0fhgDwk5lb9525qhI_2mB5YCJbIH_VpeO2W4CN9m2G5qH0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010642322711&__tn__=K-R&eid=ARDeqcOwV9ooUDR_3WcmmYMiJYCeaPlpR0fhgDwk5lb9525qhI_2mB5YCJbIH_VpeO2W4CN9m2G5qH0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARDThMTj7PpJgSZTnMrO763sMA6bgR63TkhNudKiGLcWaY7jloRATInVRYyJ8Hu64xX9AwDdf_dNGC4k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARDThMTj7PpJgSZTnMrO763sMA6bgR63TkhNudKiGLcWaY7jloRATInVRYyJ8Hu64xX9AwDdf_dNGC4k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYfOlBxvusvmQ6u-6euTBQz6dt4u6BHlT6aiUK9Pg89B-DPIguOvCFFnG5Hvl2I1Vi3RHoy7YGjMaP5YkEvu4Frs0K9B-LvJek_P2EgWam_A5u38S8V_atfXLKcDcDBqeEdv2QxmsSk0RJgxwokoAX5t5aT4iXPc5sGkIwa2o7Vdyk57zlre_d6I50nLSpGW8KLq3SmFMOmWHLk1sbgmaU7E4YZF6abIuyGof_ah7jyEt26wZ6GDP1OHzHpbGrqteVxaoTCxJETbkYcUGeb3Fg18SN5JSofESn_0RdO_H2gRwYtiksDDfxk5npT87q_YdbTIj_kevo3ymlGj2dPoP0j9Ix


 

 

 

 

14 лютого 2019 року на Миколаївщині проведено 
вебінар-навчання для фахівців системи 
безоплатної правової допомоги на тему: 
«Актуальні питання виборчого законодавства». 
      Досвідчені фахівці у сфері виборчого 
законодавства, розповіли про виборчі права 
громадян, перелік документів, які необхідні для 
реалізації виборчого права та інші актуальні 
питання виборчого законодавства. 
 
 

  
 

 

 

 

18 лютого 2019 року в рамках інформаційної 
кампанії "Я маю право голосу" головний 
спеціаліст відділу ОНБВПД Регіонального центру 
Тетяна Шелегей провела інформаційний семінар 
для осіб, які перебувають на обліку 
у Миколаївському міському центрі зайнятості у 
Корабельному районі м. Миколаєва, де 
ознайомила відвідувачів із актуальними 
питаннями виборчого законодавства та 
можливостями доступу до безоплатної правової 
допомоги 

  

 

 

 

 
21 лютого 2019 року у новому сюжеті рубрики «Я 
маю право» адвокат, який співпрацює з системою 
безоплатної правової допомоги, Віталій Соколік 
консультував щодо порядку розірвання шлюбу: за 
яких умов можливе розірвання шлюбу у 
позасудовому порядку, як правильно написати 
позовну заяву, на кого лягає тягар судових витрат. 
 

  

https://www.facebook.com/MMCZnocz/?__tn__=K-R&eid=ARDm8vRxItPqcpR44alJD5orGHXeZzne0gZQhWjQSoNXHGr45qOWid_fRrSB4Tmc09ET5zxGsgClYPZS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzxUlnaLUoCieZjh_LAcblrt4qlorGSacfAszGo51xLJ_wC77G-vFZ7SsGPgQqEUovlgXql3b_OrPy7QWEZRTGI8cLTz0yBbWk4pXo14jgKcQepvQ2R_mzjlte1MzgSULuobtdbx3nbPOo6Ty2bfu3mUTbLbgArfsEaNztjVLcL4-lotmwrw8_-U59FPyBNC2Gx0fCgtCl2_vXSYnOTZThaHhFKtmEYJtcfwHjXndvInteUMh5ygmiBnMnHuetaTjvSJypm_mwqIdr_329hBNVzH-Ss2T4tN8-6qRVn-8XIoC3UmqsXtZ-_QTBI4Pi243B_jGvPnaA62ARSJcwJIZflV4j


 

 

 

 

28 лютого 2019 року у приміщенні Регіонального 
центру відбулося засідання Керівної ради системи 
безоплатної правової допомоги регіону.  
Директор Регіонального центру довела до відома 
членів Керівної ради інформацію про те, що 
Координаційний центр з надання правової 
допомоги проаналізував розподіл функцій між 
центрами з надання БВПД та відповідними 
структурними підрозділами, координацію їх 
діяльності, відповідність структури, обсягу 
людських ресурсів функціям, що вони виконують, 
а також розподіл адміністративних та сервісних 
напрямків діяльності.  
 

  

 

 

 

01 березня 2019 року заступник директора 
Регіонального центру Євген Мороховець спільно з 
громадським омбудсменом із захисту виборчих 
прав Громадянської мережі ОПОРА у 
Миколаївській області  в рамках інформаційної 
кампанії «Я маю право голосу!» провели семінар 
для юрисконсультів на тему: «Актуальні питання 
виборчого законодавства», що відбувся 
в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Миколаївській області 

  
 

 

 

01 березня 2019 року на виконання угоди про 
співпрацю Регіональний центр організував 
проведення Skype-консультування осіб, 
засуджених до покарання у вигляді обмеження 
волі, які перебувають у Державній установі 
"Новобузький виправний центр" №103 
 

  

https://www.facebook.com/morohovets.evgeny?__tn__=K-R&eid=ARCJ9ovSe0gmzXd2p0s_m_Viwi1xHQK_DT_CfW1xYn5Xwu9JwkAIuj1nfUXg_GeuPrJBpyep4T6tf7Em&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9EH-fsDdMFe3vx0jQOREKPInIg33lR-a0UXwsCchdX6BaipqERw5fEPfZjiZgyJNSDb2JlIK6LNnbtstLPmVML1bIfhh2vuoBLKzQHovamKkY3NNiB0aqfqOVdg2PB1rk4zHpKfw8HtEcB0a8TN71HBShcD9Pr-B2qEGIbTXswinBuZb51DwOXQs4Drp8rrrx5tA9y5nkLp_Cge4KcleuGq7oFn_V9DuZeDI6sPXDLJ68FWIz5G22iU5hxBZ6yAvK2XwwkBW_t4H3U42JEFRo2vP5RV7tPcaJhS9D0GUT8kloClD41d5ruKEdx56BYTBcJahrgUn50tF8mFx6OnNzEnlB
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARBLurBXN5rO2SBd0pxHTnv60bN4eWQtO3vNUP0Pinv2QWW5NNkRhUkVMpjdnsZl3kV0QLGLtopQObpx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9EH-fsDdMFe3vx0jQOREKPInIg33lR-a0UXwsCchdX6BaipqERw5fEPfZjiZgyJNSDb2JlIK6LNnbtstLPmVML1bIfhh2vuoBLKzQHovamKkY3NNiB0aqfqOVdg2PB1rk4zHpKfw8HtEcB0a8TN71HBShcD9Pr-B2qEGIbTXswinBuZb51DwOXQs4Drp8rrrx5tA9y5nkLp_Cge4KcleuGq7oFn_V9DuZeDI6sPXDLJ68FWIz5G22iU5hxBZ6yAvK2XwwkBW_t4H3U42JEFRo2vP5RV7tPcaJhS9D0GUT8kloClD41d5ruKEdx56BYTBcJahrgUn50tF8mFx6OnNzEnlB
https://www.facebook.com/mykolaiv.official/?__tn__=K-R&eid=ARBLurBXN5rO2SBd0pxHTnv60bN4eWQtO3vNUP0Pinv2QWW5NNkRhUkVMpjdnsZl3kV0QLGLtopQObpx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9EH-fsDdMFe3vx0jQOREKPInIg33lR-a0UXwsCchdX6BaipqERw5fEPfZjiZgyJNSDb2JlIK6LNnbtstLPmVML1bIfhh2vuoBLKzQHovamKkY3NNiB0aqfqOVdg2PB1rk4zHpKfw8HtEcB0a8TN71HBShcD9Pr-B2qEGIbTXswinBuZb51DwOXQs4Drp8rrrx5tA9y5nkLp_Cge4KcleuGq7oFn_V9DuZeDI6sPXDLJ68FWIz5G22iU5hxBZ6yAvK2XwwkBW_t4H3U42JEFRo2vP5RV7tPcaJhS9D0GUT8kloClD41d5ruKEdx56BYTBcJahrgUn50tF8mFx6OnNzEnlB


  

 

 

 

07 березня 2019 року у новому сюжеті рубрики «Я 
маю право» директор Регіонального центру  
консультувала щодо того, як запобігти і 
протидіяти домашньому насильству, у яких 
випадках виноситься терміновий заборонний 
припис та які заходи він містить 
 
 

  

 

13 березня 2019 року директор Регіонального 
центру  спільно з представниками ювенальної 
пробації м. Миколаєва філії Державної установи 
«Центр пробації» в рамках передачі «Життя як є» 
ознайомили слухачів Українське радіо: Миколаїв з 
механізмом реалізації в регіоні пілотного проекту 
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину». Слухачі 
радіо дізналися про умови участі неповнолітніх у 
Програмі відновлення, етапи застосування даної 
Програми та позитивні наслідки участі 
неповнолітнього та потерпілого. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
15 березня 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з громадським омбудсменом із 
захисту виборчих прав громадянської мережі 
"ОПОРА" у Миколаївській області  провели 
онлайн-інформування засуджених, які відбувають 
покарання в Державній установі "Вознесенська 
виправна колонія" №72, з питань реалізації 
виборчих прав. 

 

  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/radiomykolayiv/?__tn__=K-R&eid=ARCYSCPwzMtX3D7QJvAXrauLMNmUjEzw1Y371gexB-iekagA4vyfKMqyIVtKjzB_K2WvjWZ6n0ugE5QA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAWqz2Kl81RsiNwaS9T4mmy3OYrQrYzXZdZjOczF-TCNX9SBpiBY2f_MSW6C4nNZBKmvRAGP1t2VcIBHRSj3EuR2uUsmaumdjB-U3sBWWJbVGhUjZwsBaXAquMjPHooaUsjEIMX3WzLcFE21O5lpahwRe4-_t1FqtmVW6Q7VERHc5RyX2sQY9FOZhlepkwuIUiuS7zkZrm-Q-eOJUoJFS-nm1g-u1DCTMDyQimr_fPoROaKtWuUBrulalUFcycVWOSS1t7Hhj47QvAZV-1SmBwqKNoo92vtopqRL71quNH20k6MS7BnrpTIMrlb6F7qrgHdx-jtdMHr7Ze3XKyAdIOHyXj


  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
  

 

14 лютого 2019 року для неповнолітніх осіб, які 
перебувають на обліку в секторі ювенальної 
пробації начальник відділу правопросвітництва 
на взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Вікторія Царьова 
провела навчання на тему: "Шлюбний договір та 
особливості отримання права на шлюб 
неповнолітнім", у березні - на тему: "Протидія 
домашньому насильству". 

 

 

 

  

 

 

   У лютому 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Вікторія Царьова провела правове 
навчання для осіб, які відбувають покарання в ДУ 
"Миколаївський слідчий ізолятор"  на тему: 
"Виборчі права осіб, які відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі" 

  

 Протягом І кварталу 2019 року з територіальними 
відділеннями управлінь соціального захисту 
населення районів міста, де юристи щомісяця, 
згідно затверджених графіків, проводять право 
просвітницьку роботу, та ведуть прийом 
громадян зустрічі проходили за наступними 
темами: «Отримання компенсації в результаті 
травми чи збитків при падінні на слизькій дорозі. 
Компенсація школи здоров’ю, завданої внаслідок 
падіння бурульок», «Порядок організації 
голосування виборців за місцем перебування. 
Тимчасова зміна місця голосування виборця без 
зміни його виборчої адреси», «Відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок нападу собаки. 
Відшкодування моральної та матеріальної шкоди 
при затопленні квартири», «Звернення до суду: 
позовне провадження у цивільному процесі» 

  



 

 

25 лютого 2019 року в приміщенні Новоодеського 
районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» в Миколаївській області було 
проведено спільний прийом суб’єктів пробації 
головним спеціалістом відділу "Новоодеське 
бюро правової допомоги" Молчановим Дмитром 
Васильовичем та старшим інспектором 
Новоодеського районного сектору філії ДУ 
«Центр пробації» в Миколаївській області 
Алєксєєнком Володимиром Васильовичем  
націлений на протидію домашньому насильству. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

01 березня 2019 року заступник начальника 
відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 
Прутка Наталія провела інформаційну лекцію з 
теми «СТОПБУЛІНГ» серед учнів 9 класу 
Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів селища 
Ольшанське Миколаївського району. Детально 
були висвітлені внесені зміни до законодавства з 
питання булінгу, про відповідальність осіб які 
його вчиняють, про запровадження штрафів за 
вчинення булінгу та про види і способи захисту 
від осіб агресорів, В якому випадку можна особа 
може стати жертвою та агресором в шкільному 
середовищі 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

06 березня 2019 року начальник бюро Людмила 
Бенедюк, як викладач Університету третього віку, 
прийняла участь в урочистому нагородженні 
слухачів Університету третього віку з нагоди 
дострокового закінчення навчального курсу, яке 
відбулось на базі Територіального центру 
соціального обслуговування населення 
Березанського району Миколаївської області. 

  



 

 

 

16 березня 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги прийняла участь у заході, який 
проходив в рамках презентації відокремленого 
підрозділу від громадської організації "Україна 
без тортур" у Миколаївській області.  
Учасники заходу дізнались про те, що в Україні 
діє національний превентивний механізм у 
форматі «Омбудсман +» , функції якого покладені 
на Уповноваженого Верховної ради з прав 
людини і головна ідея якого - запровадження 
системи регулярних, незалежних відвідувань 
будь-якого місця, що перебуває під юрисдикцією 
держави, де утримуються особи, позбавлені волі 
за вироком суду, або за розпорядженням 
державного органу чи за його вказівкою з метою 
попередження фактів катування або 
неналежного поводження з боку персоналу 

 

 

 

 

  

 

 

26 березня 2019 року фахівці Новоодеського 
бюро, в рамках проведення виїзного прийому 
громадян до Себинської та Гур’ївської сільських 
рад, ознайомили колектив сільських рад про 
правопросвітницьку кампанію «Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!», що проходить в межах 
загальнонаціонального проекту "Я МАЮ ПРАВО", 
за підтримки ради Європи та правопросвітницьку 
кампанію "Відповідальне батьківство". Спільно з 
начальником відділу ДРАЦС розміщено плакати 
Мінюсту - "Податкова знижка на навчання", "З 
дитиною за кордон легко", та відвідали Себинску 
ЗОШ та Гур'ївську ЗОШ з метою проведення 
правороз'яснювальної роботи серед молоді 

 

 

 

 

 

  



Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 

  
 

 

 

 

 

В І кварталі 2019 року спеціалістами 
Вознесенського МЦ з НБВПД було проведено 9 
робочих зустрічей з керівниками та 
представниками сільських рад з метою 
роз’яснення доцільності прийняття Програми 
правової освіти громад. Під час зустрічей 
обговорювались основні правової потреби 
громадян та способи інформування останніх 
стосовно їх прав та обов’язків та механізмів 
захисту прав.  

 
  

 

 

В І кварталі 2019 року в рамках співпраці 
працівники Вознесенського МЦ з НБВПД спільно 
з представниками районних секторів філій 
Державної установи «Центр пробації» та 
прокуратури в Миколаївській області проведено 
низку робочих зустрічей стосовно реалізації 
пілотного проекту щодо реабілітації 
неповнолітніх правопорушників 

 

  
 

 

 

 

 

 

В І кварталі 2019 року спеціалісти Вознесенського 
МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро 
правової допомоги провели 27 заходів з 
інформування громадян стосовно системи 
безоплатної правової допомоги та змін у 
законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями та візитівок з контактами центру 
та бюро в місцях найбільшого скупчення людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
24 січня 2019 року між Регіональним центром та 
громадською організацією Світанок мрій  було 
підписано меморандум про співпрацю. 
 Одним із головним напрямків діяльності 
громадської організації є робота з сім’ями зі 
складними життєвими обставинами – освітня, 
профілактична та психологічна допомога членам 
таких сімей. Крім того, Павло Шульга є експертом 
Офісу Уповноваженого Президента України з прав 
дитини.  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
30 січня 2019 року підписано меморандум про 
співпрацю між директором Регіонального центру  та 
головою правління громадської 
організації «Миколаївська асоціація прийомних 
батьків». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/sunriseofdream/?__tn__=K-R&eid=ARC7d-PvLUA1cFalz-xOWJNiEk019ikVglxDvaUDM17l7543NRNEjq3w1-OwjSp8gkmHMa5jzoRkn7YF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaz2elIkJH7df4EUTv_Olq9XIXV9p0efOMbPVM8rlJtrrWiQw1-ELS2KzpnfQQp1q5NVHniQ3KYCyJO79qM4vpAE_y_MWbdJeQjAd4UFf12_iUF4LOvSUyigbReNxKyYf-R9Bbgx7KT1_vqcb-VEv3pCvkvIDK8sPRHw07j2qnoGM0_lVScCpKg47zI1Dtj-2MZ-QR3Co09QWpznudhhUaTgl2eVFF-JioAWrvp26BCvpzKXKV4GPi0OQU4fkTIvt4puE8qUIBkxIjV7g48Rg2D7iVWkOXAqnaCTC2ihPqBxGC8NFv-5W-OuzK7yjAR2RJDzqVp8vJVOyUOaZElWlzS51C


 

 

 
 

 30 січня 2019 року між Регіональним центром та 
Миколаївським місцевим благодійним фондом 
«Любисток» підписано меморандум про співпрацю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

01 лютого 2019 року між Регіональним центром та 
Миколаївською обласною мобільною бригадою 
соціально-психологічної допомоги № 52, 
Миколаївською міською мобільною бригадою 
соціально-психологічної допомоги № 51 підписано 
Меморандуми про співпрацю. 
Мобільні бригади виявляють і надають екстрену та 
планову соціально-психологічну допомогу 
постраждалим від гендерно-зумовленого та 

домашнього насильства. 
 

  
 

 
 

 
25 лютого 2019 року, з метою визначення 
оптимальних механізмів співпраці у рамках пілотного 
проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні злочину», 
між Регіональним центром з надання БВПД у 
Миколаївській області  та філією Державної установи 
«Центр пробації» в Миколаївській області укладено 
меморандум про співпрацю. 

 

  
 

 

 
 

13 березня 2019 року підписано черговий 
меморандум про співпрацю та отримано ще одного 
партнера- Центральна бібліотека ім.М.Л. 
Кропивницького м.Миколаїв. 
 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARC-k9gZ7sQmbMnW1jiIWAkkJXeX6OorlqGAqHgOS0ExOlrPOKIB-XhilW-5KkcvgwZm-Vb93fP15XPM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB296uvehtqRBJD6uDLK3dprSAIrTVJH3iUsFwrQ1EA4TG7w9aq0PebK2M4Ru2QmQRURr6iZEM4C9Q1DttSaIFpjGIlvnxctwDo52RosnuDBFwwqLMaHBF2GrdG2sFGzeNmAL0u7rRwWic2iA7N4Jhq8tRICeLBNHJ7qn775h-sbXAmXBW9PNdWbjuGzaSImCjU6PKsJ0v2eh0nlBCt62MdQsw9oso-4fA0YNfn0QJAU6Na2AorI-kqrMPmNnz1fk2zWxHic02PR1Z5FdQLEYt3rKICfXSvvA90Lih01PEvvu2hipM1qX4u7ZywvVSMd0ndBhiLkLgWfFNi3xknal86Uaoc
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/?__tn__=K-R&eid=ARC-k9gZ7sQmbMnW1jiIWAkkJXeX6OorlqGAqHgOS0ExOlrPOKIB-XhilW-5KkcvgwZm-Vb93fP15XPM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB296uvehtqRBJD6uDLK3dprSAIrTVJH3iUsFwrQ1EA4TG7w9aq0PebK2M4Ru2QmQRURr6iZEM4C9Q1DttSaIFpjGIlvnxctwDo52RosnuDBFwwqLMaHBF2GrdG2sFGzeNmAL0u7rRwWic2iA7N4Jhq8tRICeLBNHJ7qn775h-sbXAmXBW9PNdWbjuGzaSImCjU6PKsJ0v2eh0nlBCt62MdQsw9oso-4fA0YNfn0QJAU6Na2AorI-kqrMPmNnz1fk2zWxHic02PR1Z5FdQLEYt3rKICfXSvvA90Lih01PEvvu2hipM1qX4u7ZywvVSMd0ndBhiLkLgWfFNi3xknal86Uaoc
https://www.facebook.com/KropyvnytskyiLibrary/?__tn__=K-R&eid=ARC0-2j-V8-FAoaDjFf1Z-XVeBPOTJV_ut57Q2h7bruMProqmXKITr4Zs-X2z0fGlGuqpMZHcdvijD-d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkne9IXiInhivZ5aB_zYMGigHzbBkzOi2e9ZrH-YzmfvWmRZgTs4nhwx49GehmASNLs8hkNS5uJu8v3uUv7b5lr9bLbsoasWx2F1gs6znc3QQd8tyS0Ck-wAQfv0G8fueHGAv4ywE-ILAsrrbI-Jg27wsGBJFTonQqtxllhgYs-c_XAsGo6eh3jcHqosPTtw46UWeS0OvQjF7u9GDflVA2Ert9prwK5nClhEXF6zUG0JOg5dC-T94KTjrhnY8p0DF3svKbAmucHWcw0KZ1KOsz6TNIPpnsUAPi0B6c4JlT9Dn9C4WdJUTo41vjfdIUcAX_VMZPxSaMhYwXV8OagUTL1oW-
https://www.facebook.com/KropyvnytskyiLibrary/?__tn__=K-R&eid=ARC0-2j-V8-FAoaDjFf1Z-XVeBPOTJV_ut57Q2h7bruMProqmXKITr4Zs-X2z0fGlGuqpMZHcdvijD-d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkne9IXiInhivZ5aB_zYMGigHzbBkzOi2e9ZrH-YzmfvWmRZgTs4nhwx49GehmASNLs8hkNS5uJu8v3uUv7b5lr9bLbsoasWx2F1gs6znc3QQd8tyS0Ck-wAQfv0G8fueHGAv4ywE-ILAsrrbI-Jg27wsGBJFTonQqtxllhgYs-c_XAsGo6eh3jcHqosPTtw46UWeS0OvQjF7u9GDflVA2Ert9prwK5nClhEXF6zUG0JOg5dC-T94KTjrhnY8p0DF3svKbAmucHWcw0KZ1KOsz6TNIPpnsUAPi0B6c4JlT9Dn9C4WdJUTo41vjfdIUcAX_VMZPxSaMhYwXV8OagUTL1oW-


Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 січня 2019 року проведено виїзний прийом 
громадян на базі Куцурубської сільської ради 
ОТГ Очаківського району Миколаївської області, 
під час якого надано консультації з питань 
соціального забезпечення, трудового, 
сімейного, спадкового та земельного 
законодавства, стягнення нарахованої, але не 
виплаченої заробітної плати; укладення 
договору про надання будівельних послуг; поділ 
майна подружжя. 

  

 

19 лютого 2019 року на базі Очаківського бюро 
правової допомоги відбувся круглий стіл на тему 
«Виборчі права та порядок їх захисту: права ВПО 
та інших соціально незахищених верст 
населення». На даному заході були присутні 
представники органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Круглий стіл 
був спрямований на налагодження 
конструктивного діалогу щодо інформування 
про виборчі права та способи їх здійснення та 
захисту тощо. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 березня 2019 року проведено правове 
навчання серед посадовців Ольшанської 
селищної ради Миколаївського району. Розмова 
почалася з роз’яснення головних цілей 
Національного агенства з питань запобігання 
корупції та які завдання покладенні на вказаний 
орган. Наталя зазначила про порядок отримання 
довідки про доходи з фіскальної служби, про 
зміну , відновлення та створення електронного 
ключа який потрібен для заповнення декларації. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 березня 2019 року заступник начальника 

відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 

Прутка Наталія в межах точки доступу до 

системи правої допомоги здійснила виїзний 

прийом громадян до Кир‘яківської сільської 

ради Миколаївського району. На прийом 

звернулось 5 осіб з питань: порядок вступу у 

право власності на спадок за заповітом; 

отримання пільг передбачених державою для 

особи зі статусом «діти війни»; монетизація 

субсидії; признання аліментів на утримання 

батьків. 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
У І кварталі 2019 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги було 
проведено 23 семінари, спрямованих на 
запобігання злочинності, випадкам домашнього 
насильства та дискримінації за ознакої статі, 
торгівлі людьми 
 

  

 
 

 
Протягом І кварталу 2019 року працівники 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги прийняли 
участь у 9 засіданнях та зборах представників 
ОМС та ГО, де розглянуто основні задачі 
системи надання безоплатної правової 
допомоги, повідомлено про Програму правової 
освіти громад, підписано один новий 
меморандум про співпрацю. 

  

[1.3.] Децентралізація системи БПД 
 

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 
 

  

 
 

Протягом 1 кварталу 2019 року  начальники 

відділів Центру, директор центра О.Матвієнко 

та  заступник директора – О.Василенко,  

здійснили 4 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. 



  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В І кварталі 2019 року спеціалісти 
Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних 
відділів бюро правової допомоги провели 27 
заходів з інформування громадян стосовно 
системи безоплатної правової допомоги та змін 
у законодавстві шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів з правовими 
консультаціями та візитівок з контактами центру 
та бюро в місцях найбільшого скупчення людей.   

 

  

 
 [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 І кварталу 2019 року надано до 
перевірки 1102 актів, оплачено 1033 актів на 
загальну суму 10612891,49 тис. грн. 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 
 

  

 
 

 
 

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



  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського 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. 

 
 
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 березня 2019 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 802 доручення адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 65 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 9 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 470 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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



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

 15 – 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.  
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Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 65 

адміністративний арешт - 9 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -138 
захист за призначенням - 470 

окремі процесуальні дії -86 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 15 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 18 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 1 



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

 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів  

 

За період з 01.01.2019 по 30.03.2019 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 3912 звернень клієнтів, 3457 особам було надано правову консультацію, 455 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 425 зверненням та надано 254 доручення адвокатам та 179 доручень  
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 17 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
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    65 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

9    9 

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

138    138 

4 Для здійснення захисту за призначенням 470    470 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

86    86 

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

18    18 

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 

1    1 

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

15    15 

Разом за всіма категоріями осіб 802    802 



 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 І 
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 

2104 1812 292 289 189/108 

2 
Вознесенський 
МЦ 

1808 1645 163 136 65/71 

3. Разом 3912 3457 455 425 254/ 179 

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     

2 житлового права 394     

3 сімейного права 731     

4 спадкового права 304     

5 земельного права 210     

6 договірного права 282     

7 трудового права 205     

8 адміністративного права 119     

9 іншого цивільного права 757     

10 виконання судових рішень 93     

11 Інші питання 489     

12 Неправове питання 24     

Разом 3891     

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

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 
квартал 

4 квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський  ММЦ 2104     

2 Вознесенський МЦ 1808     

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

3912     

  



 

 

 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 І кварталу 2019 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по: 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 285 

по інвалідам 59, ветеранам війни 59 

внутрішньопереміщені особи 14 

діти, які не належать до окремих категорій 35 

 Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 



 
Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом І 

кварталу 2019 року  було: 

 здійснено 50 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 189 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 411 осіб; 

 надано методичну допомогу 73 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  234 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 365  правопросвітницьких заходи;  

 надано 235 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     

2 Вознесенський МЦ 24/29     

3 Разом по регіону 50/189     

 

№ 
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     

2 Вознесенський МЦ 35     

3 Разом по регіону 
73     



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     

2 Вознесенський МЦ 67     

3. Регіональний центр 22     

4. Разом по регіону 256     

№ 
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     

2 Вознесенський МЦ 231     

3 Разом по регіону 365     

 

№ 
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     

2 Вознесенський МЦ 149     

3 Регіональний центр 8     

4 Разом по регіону 243     

       



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

З 01.01.2019 по 31.03.2019 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  2 968,2 тис. 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 1 499,4 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 31.03.2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  1 328 709,88 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.04.2019 року  становив  2 578 257,15 
грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 1 249 547,27 
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  2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 1 061,3 тис. грн., що  
становить  79,87 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 267,4 тис. грн. – 20,13 % 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 
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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 

 

 

   811,83 

 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 12,31 

 

   12,31 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

25,00    25,00 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

187,36 

 

   187,36 

 

5 

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

18,11 

 

 

 

 18,11 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

6,67  
 

 6,67 



 

 

(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  
 

 267,43 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  1328,71    1328,71 


