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ЗМІСТ 
 

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

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

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

 
[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
 

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

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

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

На території Миколаївської області доступ до безоплатної правової допомоги 
забезпечують Регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги у 
Миколаївській області  та 3 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги: 2 у місті Миколаєві та 1 у місті Вознесенську. З 01.09.2016 діють 18 бюро 
правової допомоги. 

 

 
 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

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

 

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

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

 

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

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

 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

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



 

 

 

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

 
 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад  

 
 

07 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» (опубліковано в газеті «Голос України» №4 (6759), яким внесено зміни до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, розширено доступ до безоплатної вторинної правової 
допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а 
також – для дітей. 

Нагадаємо, безоплатна вторинна правова допомога (далі – БВПД) полягає в отриманні захисту, 
представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; складення документів процесуального характеру. Її надають юристи центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри), або бюро правової допомоги, а 
також адвокати, які співпрацюють із центрами. Послуги юристів та адвокатів оплачує держава. 
Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають найбільш чутливі та соціально незахищені 
категорії осіб, такі як: діти-сироти, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у том числі й учасники АТО), 
малозабезпечені, люди з інвалідністю, переселенці та особи, які претендують на отримання статусу 
внутрішньо переміщеної особи, біженці, та інші відповідно до ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу». 
           Із внесеними законодавчими змінами право на всі види БВПД отримали й особи, які 
постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. 
 
         Центри отримали нові повноваження щодо роботи із цією категорією, які полягають у: 
 
- забезпеченні надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам, у тому числі на базі 
загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб; 
 
- взаємодії із іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству; 
 
- звітування про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству. 
 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», особою, 
яка постраждала від домашнього насильства є будь-яка особа, яка зазнала домашнього насильства у 
будь-якій формі. 

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного 
або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, 
або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 
собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 
самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» зазначає, 
що особою, яка постраждала від насильства за ознакою статі є особа, яка зазнала насильства за 
ознакою статі. 

http://www.golos.com.ua/article/298201
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15


 

 

Насильство за ознакою статі – діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в 
суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов'язки тощо) 
жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх 
непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, 
включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті. 
Крім того, згаданими законодавчими змінами розширено категорію дітей як суб’єктів права на БВПД.  
           Отримати її відтепер можуть не лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів (як було дотепер), а усі діти. 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

  
 

 

 

09 січня 2018 року директор Регіонального центру  
з надання БВПД у Миколаївській області Валентин 
Чистий взяв участь у засіданні регіональної 
робочої групи Громадської ради при МВС України 
членом якої він являється. Захід відбувся у 
приміщенні Головного управління Національної 
поліції в Миколаївській області. Присутні 
обговорювали тему розподілу обов’язків та 
визначення напрямків роботи представників 
регіональної робочої групи. Кожен учасник міг 
презентувати своє бачення щодо зазначеного 
питання. 

 

  

 

 

 

 10 січня 2018 року Регіональний центр з надання 
БВПД у Миколаївській області провів Різдвяний 
флешмоб на святково облаштованій площі 
Миколаєва. Представники центру 
проінформували відвідувачів казкового містечка, 
розповсюдили буклети з інформацією про БПД та 
з серії «Я МАЮ ПРАВО!».  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

12 січня 2018 року в Регіональному центрі 
закінчився другий етап конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Комісія 
з відбору адвокатів провела співбесіди з 53-ма 
кандидатами, які показали високий рівень знань 
та професіоналізм. Результати оприлюднені на 
офіційних веб-сайтах Регіонального центру, 
Координаційного центру з надання БПД, ГТУЮ у 
Миколаївській області та Мін’юсту. Після внесення 
Координаційним центром до Реєстру адвокатів 
відповідні відомості про фахівців, які отримали 
оцінки, достатні для їх включення до зазначеного 
Реєстру, Регіональний та місцеві центри уклали 
контракти з цими адвокатами. 

 



 

 

  
 

 

20 січня 2018 року керівники відділу забезпечення 
якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області Олена 
Мантуленко та Юлія Кравчук взяли участь у 
навчальному практикумі з підвищення 
кваліфікації для адвокатів «Стандарти якості, 
повноти та своєчасності надання адвокатами 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному, адміністративному процесі та 
представництва у кримінальному процесі». Захід 
був організований Радою адвокатів Миколаївської 
області. У ході семінару начальник відділу Олена 
Мантуленко ознайомила усіх присутніх з 
особливостями роботи відділу та повідомила про 
важливість проведення моніторингу діяльності 
адвокатів, який активно ведеться Регіональним 
центром. Вона також наголосила на безумовному 
виконанні Стандартів якості у кримінальному, 
цивільному та адміністративному процесі.  

  
 

 

 

22 січня 2018 року директор Регіонального центру 
з надання БВПД у Миколаївській області Валентин 
Чистий взяв участь у нараді, яка проходила в 
прокуратурі Миколаївської області. На нараді 
розглядалось питання додержання законності у 
діяльності підрозділів Державної міграційної 
служби України в області при здійсненні ними 
заходів адміністративного впливу, виконанні 
рішень про примусове повернення іноземців та їх 
видворення, виконання вимог Постанови Кабінету 
Міністрів від 28 грудня 2011 року № 1363 «Про 
затвердження Порядку інформування центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про випадки затримання осіб».  
Проведення наради було обумовлене 
необхідністю покращення діяльності підрозділів 
міграційної служби області щодо додержання 
прав іноземців та осіб без громадянства при 
застосуванні до них заходів адміністративного 
примусу, а також поліпшення взаємодії з 
Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області. 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 
 
31 січня 2018 року, в приміщенні Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
відбулась робоча зустріч із заступником голови 
Ради адвокатів Миколаївської області Олексієм 
Ютовцем. Під час зустрічі обговорились тенденції 
перешкоджання адвокатам у здійснені їх 
професійної діяльності з боку органів 
Національної поліції та прокуратури у місті 
Очакові. У результаті було прийняте відповідне 
рішення. 

  

 

 

 

 

 

  
31 січня 2018 року директор Регіонального центру 
з надання БВПД у Миколаївській області Валентин 
Чистий взяв участь у прес-конференції Головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області «Досягнення юстиції 
Миколаївщини за минулий рік та плани на 
майбутнє. Правове забезпечення спроможності 
громад». Захід відбувся у приміщенні 
Миколаївського Центру розвитку місцевого 
самоврядування. Начальник ГТУЮ Роман Возняк 
підбив підсумки роботи управління юстиції та 
презентував головні досягнення минулого року. 
Він запевнив, що нові прогресивні проекти, 
зокрема, такий як «Я МАЮ ПРАВО!» буде й надалі 
активно впроваджуватись. Також Роман Возняк 
подякував очільникам системи правової допомоги 
Миколаївщини за продуктивну роботу та 
забезпечення якісного функціонування бюро 
правової допомоги у кожному районі області. 
 
 
 
 
 
      



 

 

  

 

 

 
 

 

 
08 лютого 2018 року у приміщенні міської 
бібліотеки відділу культури Очаківської міської 
ради заступник директора Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області Віктор 
Сандул взяв участь у воркшопі на тему 
«Правозахист Очаківщини в дії. Розвиток системи 
безоплатної вторинної правової допомоги в м. 
Очакові та Очаківському районі за 2017 рік». 
Організатором виступив Перший миколаївський 
місцевий центр з надання БВПД.  
Віктор Сандул повідомив присутнім про роботу 
системи безоплатної правової допомоги на 
Миколаївщині за п’ять років та про роботу бюро 
за період понад півтора роки, які 
зарекомендували себе з позитивної сторони. 
Директор Першого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД Олег Матвієнко довів до 
відома учасників заходу, що 2018 рік оголошений 
роком проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та розповів про 
особливості роботи мобільних точок доступу, які 
працюють в рамках даного проекту. 
 

  

 

 

 
12 лютого 2018 року заступник директора 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Віктор Сандул взяв участь у 
нараді на тему «Дотримання конституційних прав 
громадян при їх затриманні, поміщенні та 
триманні у місцях несвободи органів поліції в 
області», яка відбулась за дорученням прокурора 
області Тараса Дунаса, на базі регіональної 
прокуратури. 
Нарада відбулась за участю новопризначеного 
виконувача обов’язків начальника Управління 
патрульної поліції в Миколаївській області Віталія 
Даніла та була обумовлена необхідністю 
покращення діяльності відповідного управління, а 
також підрозділів Національної поліції області 
щодо додержання конституційних прав громадян 
при застосуванні до них заходів адміністративного 
примусу, поміщення та тримання їх у місцях 
несвободи органів поліції. Крім того, піднімалось 
питання про необхідність приведення умов їх 
тримання, матеріально-побутового та медичного 
забезпечення до міжнародних норм і стандартів.    
 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
14 березня 2018 року, в. о. директора 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Віктор Сандул та начальник 
відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Маїна Сіра взяли участь у 
прес-конференції з приводу реалізації проекту 
«Міжрегіональний пілотний практикум для 
активістів та НУО Одеської і Миколаївської 
областей по забезпеченню громадського 
контролю за дотриманням органами СБУ, поліції 
та пенітенціарної системи прав і свобод уразливих 
груп населення» в Миколаївській області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
26 березня 2018 року начальник відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області та 
заступник директора Першого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД в рамках 
проекту "Школа права" провели лекцію на тему 
"Статус потерпілого у кримінальному процесі. 
Визнання особи потерпілою, її права і обов’язки" 
для неповнолітніх осіб, які перебувають у 
Миколаївському слідчому ізоляторі. 
 
 
 

  



 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протягом 23-25 січня 2018 року заступник 
начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Юлія Кравчук проходила 
навчання у триденному навчально-методичному 
семінарі «Соціальні гарантії та пільги учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) 
та членів їх сімей. Правові алгоритми захисту прав 
учасників бойових дій на Сході України».  
Семінар проводився в рамках проекту «Посилення 
організаційної спроможності Центрів допомоги 
демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям у 
Миколаївській області», який реалізується ВБО 
"Ініціатива заради життя" за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 
Під час заходу розглядалися питання контрактної 
служби, забезпечення пільг та гарантій учасників АТО 
на соціальний захист, медичну допомогу та 
санаторно-курортне лікування, а також забезпечення 
їх житлом, земельними ділянками та 
обговорювались інші актуальні теми 

 

  

 

22 січня 2018 року  Регіональний центр з надання 
БВПД у Миколаївській області розробив та випустив 
друком роздатковий матеріал для громадян. Так, 
працівниками РЦ продовжується розповсюдження 
серед жителів та гостей міста листівки-пам’ятки «До 
відома мешканців Миколаївської області» та кармані 
календарики на 2018 рік з корисною інформацією, а 
саме адресами й телефонами Регіонального та 
місцевих центрів. 
 

  

 
 

 29 січня 2018 року у вході до приміщення 
Регіонального центру розширено стенд з буклетами 
«До відома мешканців Миколаївської області». Так 
як у будівлі знаходяться декілька організацій, у тому 
числі й Ветеранський центр, а число їх відвідувачів 
становить біля 60-ти в день, дана кампанія являється 
доволі актуальною. Громадяни мають можливість 
ознайомитись з інформацією та дізнатись де можуть 
реалізувати своє право на безкоштовну первинну та 
вторинну правову допомогу. 



 

 

 

 

 

30 січня 2018 року для працівників Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
інспектор праці Управління Держпраці у 
Миколаївській області Олена Пшенична провела 
навчання. Вона розповіла які відбулись зміни в 
законодавстві про працю. Олена Пшенична 
повідомила присутніх у яких випадках та у якому 
порядку повинні здійснюватись перевірки 
Управлінням Дежпраці, а також описала процес та 
наслідки складання протоколу. Крім того, вона 
назвала ефективні способи побудови роботи 
організації із дотриманням законодавства. 

 

  

 

 
 
 

14 лютого 2018 року представники Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
провели робочу зустріч з Начальником Управління 
державної міграційної служби України в 
Миколаївській області Володимиром Івановим. Під 
час зустрічі сторони обговорили важливість та 
актуальність роботи в рамках партнерства й 
домовились у найближчий час підписати 
меморандум про співпрацю. Крім того, УДМС 
отримало від Регіонального центру листівки про 
безоплатну правову допомогу для біженців й осіб, 
яким необхідний додатковий чи тимчасовий захист 
на декількох різних мовах, включаючи англійську. 

 

  

 
 

 

 

20 лютого 2018 року, у приміщенні ГУ НП України в 
Миколаївській області за ініціативи директора 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Валентина Чистого та 
головного спеціаліста відділу уповноважених Голови 
з питань контролю за дотриманням прав людини в 
поліцейській діяльності Управління забезпечення 
прав людини МВС України Олександра Синьова 
відбулась зустріч з представниками Управління 
Національної поліції України в Миколаївській області. 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
  

21 лютого 2018 року директор Регіонального центру 
з надання БВПД у Миколаївській області Валентин 
Чистий разом з начальником Управління Державної 
міграційної служби України в Миколаївській області 
Володимиром Івановим підписали меморандум про 
співпрацю, метою якого є об’єднання зусиль у 
проведенні комплексу заходів з правової освіти 
населення, спрямованих на підвищення правової 
свідомості громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, що включає в себе надання ряду 
правових послуг. 

 

  

 

 

06 березня 2018 року у Регіональному центрі  з 
надання БВПД у Миколаївській області 
обговорювали шляхи покращення роботи та 
удосконалення законодавства у сфері надання БПД 

З метою виконання Регіонального плану з надання 
безоплатної правової допомоги на 2018 рік відбулось 
засідання «круглого столу» за участі представників 
Головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області, Регіонального та місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
22 березня 2018 року виконуючий обов’язки 
директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області Віктор Сандул взяв участь у 
тренінгу «Дотримання прав вразливих груп 
населення в правоохоронній діяльності».  
Захід відбувся в рамках проекту «Міжрегіональний 
пілотний практикум для активістів та НУО Одеської і 
Миколаївської областей по забезпеченню 
громадського контролю за дотриманням органами 
СБУ, поліції та пенітенціарної системи прав і свобод 
уразливих груп населення» за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 

  



 

 

 
    [1.3.] Децентралізація системи БПД 

 

  

 

 
 

  

23 січня 2018 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області провів 
інформаційну роботу в стінах Миколаївської 
обласної ветеранської організації Асоціації 
ветеранів МВС України. Представники РЦ 
розповіли працівникам організації про систему 
правової допомоги, повідомили куди можна 
направляти громадян для отримання 
юридичних консультацій та залишили 
розроблені Регіональним центром буклети, а 
також буклети серії «Я МАЮ ПРАВО». 

 

 

 
 

 

 

26 січня 2018 року Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області провів 
правопросвітницьку роботу в аптеках міста. 
Представники центру розповіли громадянам де 
можна реалізувати своє право на безкоштовну 
юридичну консультацію та розповсюдили 
друковані матеріали з подібною інформацією. 
Крім того, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
Регіональний центр поширив буклети серії 
«Захищай свої права!».  

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

05 лютого 2018 року заступник начальника 
відділу забезпечення якості правової допомоги 
та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіональний центр з надання БВПД у 
Миколаївській області Юлія Кравчук взяла 
участь у лекціях «Законність затримання в 
кримінальному та адміністративному 
процесуальному порядку» та «Порядок надання 
правової допомоги затриманим» для 
підрозділів Заводського відділу поліції та 
ізолятору тимчасового тримання №1 ГУНП в 
Миколаївській області. Дані теми є актуальними 
й важливими для слухачів та працівників 
правоохоронних органів, яким надано право на 
затримання, оскільки в перші години 
затримання особа є найбільш уразливою та 
існує ризик порушення її прав, гарантованих 
державою. Під час лекції обговорювалися такі 
питання, як законність затримання та момент 
затримання, законні підстави затримання в 
кримінальному та адміністративному порядку. 
Також була висвітлена практика Європейського 
суду з прав людини з питань незаконного 
затримання. Крім того, учасники заходу 
розглядали основні гарантії захисту від 
неналежного поводження, стандарти 
Європейського комітету з питань запобігання 
катуванням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 
 

 
19 лютого 2018 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області провів 
нараду з адвокатами, котрі пройшли конкурс та 
на початку цього року були внесені до Єдиного 
реєстру адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
Зустріч, яка відбулась в приміщенні 
Миколаївського відокремленого підрозділу 
установи «Центр розвитку місцевого 
самоврядування» вітальним словом розпочав 
директор Регіонального центру Валентин 
Чистий. Також привітав присутніх та розповів 
про стан децентралізації в Україні та 
Миколаївській області Валентин Бойко. 

 

  

 
 

 

 

26 лютого 2018 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області надав 
практичну допомогу Раді адвокатів 
Миколаївської області в проведенні 
інформаційного семінару для адвокатів: 
“Застосування електротехнічної, почеркознавчої 
та психологічної експертизи у судовому 
провадженні (практика та новели в 
законодавстві)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
02 лютого 2018 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області 
продовжує проводити інформаційно-
просвітницькі кампанії у Миколаєві. Так, 
протягом тижня представники центру 
проінформували працівників та відвідувачів 
державних установ. Вони відвідали Центр 
надання адміністративних послуг, Миколаївську 
районну раду, Відділ роботи із зверненнями 
громадян Миколаївської обласної державної 
адміністрації та Миколаївську районну 
державну адміністрацію. Під час візитів були 
розповсюджені буклети серії «Я МАЮ ПРАВО!», 
а також розроблені Регіональним центром 
листівки «До відома мешканців Миколаївської 
області» та кармані календарики з контактною 
інформацією центрів з надання БВПД.      
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

09 лютого 2018 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області 
продовжує виконувати правопросвітницьку 
місію у ромках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Так, з 
метою підвищення правової обізнаності 
населення Миколаєва, роз’яснювальна робота 
велась у стінах музею Державної автомобільної 
інспекції УМВС України в Миколаївській області 
та в Центрі розвитку місцевого самоврядування. 
Також відбулись вуличні флешмоби у Сквері 
Ради Європи й біля розважального комплексу 
"City Center". Протягом тижня 
розповсюджувались друковані матеріали на 
теми: «Не знаєш як оформити субсидію?», «Не 
знаєш як оформити договір оренди землі?», 
«Не знаєш як вирішити спір?», «Вимагають 
хабара за іспит чи навчання?», «Забирають 
бізнес? Відбирають майно?», а також 
розроблені Регіональним центром буклети «До 
відома мешканців Миколаївської області» та 
календарики, які містять контактну інформацію 
про центри правової допомоги. 

 



 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
02 березня 2018 року представники 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області проводили інформування 
громадян та надали практичні рекомендації 
щодо захисту прав за найбільш актуальними 
напрямами. Флешмоб провівся у приміщені 
Департаменту праці та соціального захисту 
населення Миколаївської міської ради. Крім 
того, щоб підвищити правову обізнаність 
миколаївців, буклети серії «Захищай свої 
права!» були розповсюджені на вулицях міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
01 березня 2018 року Регіональний центр з 
надання БВПД у Миколаївській області 
продовжує активно працювати в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Так, з метою 
підвищення правової свідомості миколаївців 
різного віку та інформування громадян щодо 
використання та захисту їхніх прав у 
повсякденному житті. Флешмоби відбулись у 
Миколаївському філіалі Київського 
національного університету культури і мистецтв, 
у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №4 імені Молчанова Б. І., дошкільному 
навчальному закладі № 77 санаторного типу 
«Сонечко» та в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова. 
Студенти, учні та їх батьки отримали листівки 
«До відома мешканців Миколаївської області», 
«Що робити якщо тебе затримала поліція. 
Поради для неповнолітніх», «Вимагають хабара 
за іспит чи навчання?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

13 березня 2018 року у рамках 
загальнонаціонального право просвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» представники 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області провели інформаційну 
роботу в приміщенні Миколаївської обласної 
організації Союзу організацій інвалідів України. 
Для того, щоб громадяни з особливими 
потребами знали свої права та могли ними 
користуватись, працівники центру 
розповсюдили буклети, які інформують про те, 
що кожен громадянин може отримати 
безоплатну юридичну консультацію, а також за 
якими адресами можна її одержати. Крім того, 
були розповсюджені буклети серії «Захищай 
свої права!» 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
16 березня 2018 року у рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» на території, яка 
знаходиться під юрисдикцією Ольшанського 
бюро правової допомоги, відбулось вуличне 
інформування. З метою підвищення правової 
свідомості громадян начальник відділу 
комунікацій та забезпечення доступу до 
публічної інформації Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області Олена 
Постарніченко спільно з головним спеціалістом 
відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» 
Наталією Прутка розповсюдили буклети 
розроблені Координаційним та Регіональним 
центрами, а також серії «Захищай свої права!». 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
23 березня 2018 року начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області Маїна 
Сіра спільно з начальником Веселинівського 
бюро правової допомоги Дмитром Ткачем 
провели вуличне інформування громадян 
селища та розповсюдили буклети розроблені 
Координаційним та Регіональним центрами, а 
також серії «Захищай свої права!». 

 Захід відбувся у рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

  

 

 
 

 

 

30 березня 2018 року з метою підвищення 
правової свідомості людей пенсійного віку 
представники Регіонального центру з надання 
БВПД у Миколаївській області провели 
інформаційну роботу в Управлінні пенсійного 
фонду України міста Миколаєва. Захід 
проводився у рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!».  

Для того, щоб пенсіонери знали свої права та 
могли ними користуватись, працівники центру 
розповсюдили буклети, які інформують про те, 
що кожен громадянин може отримати 
безоплатну юридичну консультацію, а також за 
якими адресами можна її одержати та які 
документи необхідно надати в разі звернення. 
Також були поширені буклети серії «Захищай 
свої права!».  

  

 
 

 
21 лютого 2018 року на базі Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
відбувся обмін досвіду між комунікаторами та 
інтеграторами місцевих центрів. 
 
 
 

  



 

 

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

 
 

  
 

 

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

  
 
 
 

 
 
 

 
   Протягом І кварталу надано до перевірки 
1148 акти, оплачено 313 актів на загальну 
суму 365 969.26 тис. грн. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 березня 2018 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 920 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

 105 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 37 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 463– для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 35 – 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 

16,91% 4,11% 

20,00% 

48,34% 

5,37% 
3,66% 

1,26% 0,34% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 105 

адміністративний арешт - 37 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -181 
захист за призначенням - 463 

окремі процесуальні дії - 77 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 35 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 20 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв.    

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

105    105 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

37    37 

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

181    181 

4 Для здійснення захисту за призначенням 463    463 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

77    77 

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

20    20 

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 

2    2 

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

35    35 

Разом за всіма категоріями осіб 920    920 



 

 

 

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

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів  у  19 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 3 бесіди з клієнтами; 

 проведено  137  перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД; 

 розглянуто 16 скарг на роботу адвокатів. 

 

 

 

 

 

 

 


