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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  

 
 

05 липня 2018 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 
№ 551 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465», якою 

передбачено, що оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 
здійснюється на підставі доручень, виданих центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, та актів надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Методики 
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 
і Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р.   
№ 465, в редакції, що діяла на день подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної 
правової допомоги до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

________________________________________________________________________________ 

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://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF#n41
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF#n41
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


  

 

 

03 липня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша під час публічного звітування за І півріччя 
2018 року розповіла про створення, розвиток 
системи безоплатної правової допомоги 
Миколаївщини та про результати діяльності 
Регіонального, Вознесенського, Першого та 
Другого місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
 

 
 

 

 

 

 

05 липня 2018 року Директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша, відвідала засідання круглого столу в 
рамках проекту «Посилення організаційної 
спроможності Центрів допомоги 
демобілізованим учасникам АТО та їх сім’ям у 
Миколаївській області». 

У ході заходу обговорювались проблемні питання 
стосовно: 
-нормативно-правової бази забезпечення прав, 
пільг і гарантій учасників Операції Об’єднаних 
Сил;  
-підвищення правової обізнаності; 
-медичної та психологічної реабілітації;  
-санаторно-курортного лікування, адаптації у 
соціумі тощо. 

  
 

 

 

 

  
08 липня 2018 року для директорів Регіональних 
центрів з надання БВПД проведено 2-денний 
тренінг з публічної комунікації та інформування 
громадян про можливості, які надає система 
безоплатної правової допомоги. 
Захід проведено завдяки українсько-канадському 
проекту «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні». 
 
 



  

  

  

12 липня 2018 року представники системи 
безоплатної правової допомоги Миколаївщини 
спільно з представниками ГО «Десяте_квітня» та 
ГО «Флокс» провели у м. Новий Буг круглий стіл 
на тему «Захист прав внутрішньо переміщених 
осіб».  
Учасники заходу обговорювали актуальні 
проблеми внутрішньо переміщених осіб та шляхи 
їх вирішення. Внутрішньо переміщених осіб 
поінформували про зміни в законодавстві та 
презентували успішні практики захисту ВПО, 
надали правові роз’яснення та консультації. 
 
 

  
 

 

 
16 липня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Наталія Гнатуша прийняла участь у «Пресс-
завтрак: Судебная реформа». На зустрічі 
обговорювались плюси та мінуси судової 
реформи, особливості проведення 
кваліфікаційного оцінювання суддів, робота 
Національної школи суддів. 
Захід відбувся в рамках проекту «Підвищення 
обізнаності громадськості щодо стану та ходу 
судової реформи на місцевому та національному 
рівнях», що виконує ВГО «Комітет виборців 
України», в рамках Програми Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) «Нове 
правосуддя». 
 

  
 

 

16 липня 2018 року фахівці Регіонального центру 
з надання БВПД у Миколаївській області спільно з 
представниками Всеукраїнської благодійної 
організації «Ініціатива заради життя» здійснили 
виїзд до Ольшанської виправної колонії № 53. 

Засуджених поінформовано про право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, 
ознайомлено із порядком звернення на 
отриманням БВПД та розповсюджено відповідні 
інформаційні матеріали. 

Також проведено робочу зустріч із 
представником адміністрації Ольшанської ВК № 
53, під час якої обговорено питання укладення 
угоди про співпрацю. 

 
  



 

   

19 липня 2018 року фахівці системи безоплатної 
вторинної допомоги Миколаївської області 
прийняли участь у робочій зустрічі з 
обговоренням методичних рекомендацій щодо 
ідентифікації випадків гендерної дискримінації та 
надання допомоги постраждалим, що відбулась у 
правовому клубі Provokator м.Одеса. 
В робочих групах обговорювались важливі 
питання щодо віднаходження дискримінації у 
справах, з якими звертаються до центрів з 
надання допомоги клієнтки і клієнти: спори, які 
виникають із сімейних та трудових 
правовідносин, кримінальних справах. 
 

  

 

 
 

25 липня 2018 року Регіональний центр з надання 
БВПД у Миколаївській області провів навчання 
для фахівців місцевих центрів регіону з питань 
розрахунку оплати послуг та відшкодування 
витрат адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу у цивільній, 
кримінальній, адміністративній справі. 

 

 

 

  
 

 

 

01-02 серпня 2018 року за підтримки Проекту 
"Доступна та якісна правова допомога в Україні" 
фахівці системи правової допомоги 
Миколаївської області прийняли участь у тренінгу 
з якісного наповнення "банку правових 
консультацій". 

Юристів системи БПД Миколаївської та Одеської 
областей продовжують навчати створювати якісні 
правові консультації, підтримувати в актуальному 
стані електронну базу консультацій, виходячи з 
реального запиту споживача послуг та 
практичного досвіду комунікації з вразливими 
групами клієнтів. 

       

 

 

 

 

 

 



  

 

 

04 серпня 2018 року представники системи 
безоплатної правової допомоги Миколаївщини 
прийняли участь у тренінгу «Посилення 
ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері 
запобігання та протидії насильству за ознакою 
статі та домашньому насильству». 
За допомогою роботи інтерактивних груп, дискусії 
і можливості обміну досвіду між учасниками, 
фахівці розробили механізми міжвідомчої 
взаємодії суб’єктів протидії та запобігання 
домашньому насильству. Міжнародні експерти 
дали якісну оцінку презентацій та обговорень 
результатів роботи в групах. 
 

  
 

 
 

07 серпня 2018 року за ініціативи голови ГО "Схід. 
Інтеграція" спільно з представниками ГО "Десяте 
квітня" провели в м. Очаків круглий стіл на тему: 
"Надання правової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам. Захист прав ВПО". 
Обговорили індивідуальні та типові проблеми 
внутрішньо переміщених осіб та шляхи їх 
вирішення. 

  
 

 

20 серпня 2018 року у Миколаєві відбулось 
навчання фахівців місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Миколаївської області, а також адвокатів, які 
надають БВПД. 
В рамках заходу учасники мали можливість 
прослухати наступні теми: 
-Запобігання та протидія домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі; 
-Порядок отримання статусу жертви торгівлі 
людьми. Запобігання та протидія торгівлі 
людьми; 
- Захист прав дітей; 
- Засади запобігання та протидії дискримінації; 
-Особливості договірних правовідносин у сфері 
оренди землі; процедура приватизації земельної 
ділянки; захист права власності (права 
користування) на землю. 
Крім того, фахівці Регіонального центру 
розробили та презентували інформаційний 
буклет «Як протидіяти домашньому насильству?. 
 
 

  



 

 

21 серпня 2018 року фахівці Регіонального та 
місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області відвідали засідання круглого столу за 
підтримки громадської організації «ДЕСЯТЕ 
КВІТНЯ» з питань надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам. 
У ході заходу обговорювались проблемні питання 
стосовно: 
- оформлення і видачі довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщених осіб; 
- покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг тощо.  
 

  
 

 

21 серпня 2018 року фахівці Регіонального та 
місцевих центрів з надання БВПД відвідали 
засідання круглого столу «Взаємодія активістів і 
НУО Одеської та Миколаївської областей по 
забезпеченню громадського контролю за 
дотриманням силовими структурам держави 
прав і свобод уразливих груп населення». 
    Учасниками заходу обговорювались питання 
про інструменти впливу на діяльність силових 
структур держави з метою покращення їх 
сервісних функцій, запобігання порушенню прав і 
свобод людини. 
 

  
 

 

 

07 вересня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Наталія Гнатуша взяла участь у нараді 
прокуратури Миколаївської області 
«Забезпечення конституційних прав в’язнів у 
місцях несвободи Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції 
України». 
На нараді розглядалися питання щодо 
визначення додаткових заходів створення у 
місцях несвободи області необхідних житлово-
побутових умов відповідно до встановлених 
норм, забезпечення в’язнів належним медичним 
забезпеченням. 
Окрему увагу під час наради звернуто на 
недопущення фактів катування, приниження 
гідності в'язнів та нелюдського поводження з 
ними. 
Увагу присутніх також зосереджено на 
необхідності належної взаємодії та співпраці з 
обговорюваних питань органів прокуратури, 
уповноважених органів влади, місцевого 
самоврядування та громадських організацій. 



  

 
 

 

12 вересня 2018 року працівники Регіонального, 
Першого та Другого миколаївських місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги прийняли участь у зустрічі з 
внутрішньо переміщеними особами, 
організованою ГО «Десяте квітня». 
На зустрічі обговорювалися правові аспекти 
питання забезпечення житлом переселенців з 
Донбасу і Криму, отримання соціальних виплат, 
встановлення фактів що мають юридичне 
значення та інші проблемні питання, що 
виникають у внутрішньо переміщених осіб.  
Під час зустрічі начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Регіонального центру Олексій Костенко 
ознайомив присутніх з можливістю отримати 
кваліфіковану безоплатну первинну та вторинну 
правову допомогу у центрах надання БВПД та 
бюро правової допомоги, розповів про порядок 
звернення до центрів, їх місцезнаходження, 
відповів на питання.  

 
 

  

 

 

14 вересня 2018 року у Миколаївському 
кризовому медіа-центрі представники системи 
БПД розповіли про початок реалізації проекту 
Європейського союзу та Світового банку 
«Підтримка прозорого управління земельними 
ресурсами в Україні». До пілотних областей, де 
буде реалізовуватися проект, крім Миколаївської 
- потрапили ще Львівська і Київська області. 
Фахівці системи безоплатної правової допомоги 
сприятимуть реалізації правового напрямку 
проекту – надання правових консультацій і 
роз’яснень громадянам у сфері земельних 
відносин. 

  

 
 

 
 

18 вересня 2018 року директор Регіонального 
центру Наталія Гнатуша спільно з начальником 
відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання БПДП Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
провели інтерактивну лекцію в Миколаївському 
обласному центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій для державних 
службовців структурних підрозділів та апарату 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 
 



  

 

 

18 вересня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Наталія Гнатуша взяла участь у семінарі для 
адвокатів, організованому Радою адвокатів 
Миколаївської області. 

Наталія Гнатуша довела до відома адвокатів 
питання оплати послуг за надання безоплатної 
правової допомоги в регіоні, ключові зміни до 
закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», які набрали чинності 28 серпня цього 
року.  
 

  

 

 

19 вересня 2018 року до Дня учасника АТО та 
орієнтації на службу за контрактом, на базі 
Інгульського району центру зайнятості головний 
спеціаліст відділу комунікацій та забезпечення 
доступу до публічної інформації Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Тетяна 
Степанова та начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання первинної правової допомоги Другого 
миколаївського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Вадим 
Жепало провели семінар для шукачів роботи. 
Серед тем до обговорення - реалізація 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та підстави для 
отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги малозабезпеченими громадянами. 
Також роз’яснили клієнтам центру зайнятості 
поняття булінгу та ознайомили з рекомендаціями 
Міністерства юстиції України щодо порядку дій 
батьків, діти яких стали жертвами булінгу. 
Учасники заходу отримали вичерпні кваліфіковані 
відповіді на свої питання. 
Після семінару провели робочу зустріч з 
директором Інгульського районного центру 
зайнятості Ольгою Кугляр, обговорили питання 
співпраці щодо підвищення правової обізнаності 
безробітних у рамках підписаного раніше 
меморандуму та визначили шляхи подальшої 
роботи. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 

19 вересня 2018 року у Миколаєві відбувся 
«круглий стіл» на тему: «Співпраця системи 
безоплатної правової допомоги з 
територіальними органами Міністерства оборони 
України в інтересах забезпечення захисту прав 
військовослужбовців Збройних сил України». 
Керівники Регіонального та миколаївських 
місцевих центрів з надання БВПД розповіли 
представникам військових частин Миколаївського 
гарнізону про систему безоплатної правової 
допомоги, категорії громадян, які мають право на 
отримання правової допомоги за рахунок 
держави, а також підстави та порядок її надання. 
Також презентували успішні кейси надання 
правової допомоги учасникам АТО, ветеранам 
війни, обговорили питання проведення подібних 
заходів у найближчий час в районах області та 
напрямки подальшої співпраці. 

  

 

 
 

19 вересня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Наталія Гнатуша у якості спікера взяла участь в Х 
Міжнародній науково-практичній конференції 
«Становлення та розвиток правової держави: 
проблеми теорії та практики», що проходила в 
Національному університеті кораблебудування 
ім. адмірала Макарова, висвітливши тему: 
«Безоплатна правова допомога – механізм 
доступу до правосуддя». 

  

 

 

26 вересня 2018 року у Миколаєві за участі 
директора Регіонального центру Наталії Гнатуші 
відбулось засідання спостережної комісії при 
облдержадміністрації, яка здійснює громадський 
контроль за дотриманням прав, основних свобод 
і законних інтересів засуджених осіб та осіб, 
звільнених від відбування покарання. На 
засіданні комісії розглянуто питання надання 
безоплатної правової допомоги особам, 
засудженим до покарання, організація 
проведення медичної реформи у виправних 
установах Миколаївської області; стан надання 
медичної допомоги засудженим у Казанківській 
виправній установі № 93 та Снігурівській 
виправній установі № 5; підсумки моніторингових 
візитів до виправних установ Миколаївської 
області робочої групи пенітенціарної системи 
спостережної комісії при облдержадміністрації 
щодо надання медичної допомоги в рамках 
«Комплексного пакету послуг з вірусу 
імунодефіциту людини, туберкульозу, та гепатиту 
С у пенітенціарних закладах». 



  

 

 

26 вересня 2018 року в Миколаєві в приміщенні 
Вітовської райдержадміністрації за участі 
директора Регіонального центру Наталії Гнатуши 
відбулась презентація мобільних бригад, які 
допомагатимуть постраждалим від гендерно-
зумовленого та домашнього насильства. В ході 
заходу представників суб’єктів взаємодії у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству 
ознайомили з принципами роботи та 
функціоналом соціально-психологічної допомоги 
мобільних груп, які виявлятимуть і 
допомагатимуть постраждалим від гендерно-
зумовленого та домашнього насильства. Бригади 
створено в рамках співпраці з Фондом ООН та 
Міжнародним благодійним фондом «Українська 
фундація громадського здоров’я». 

  
 

 

28 вересня 2018 року Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області, на виконання 
укладеної Угоди про співпрацю у сфері надання 
безоплатної правової допомоги, з метою 
створення додаткових можливостей для 
засуджених у доступі до безоплатної правової 
допомоги проведено години Skype-
консультування для осіб, які відбувають 
покарання у Снігурівській виправній колонії - №5. 
Начальником відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Регіонального центру Олексієм Костенком 
спільно з адвокатом, яка співпрацює із системою 
безоплатної правової допомоги, Тетяною 
Гриненко, шістьом засудженим було надано 
вичерпні консультації щодо порядку отримання 
паспорта громадянина України, сплати аліментів 
на утримання дітей, банківського кредиту, 
порядку касаційного оскарження вироку суду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

 

 

 

08 липня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Гнатуша Наталія прийняла участь у семінарі з 
підвищення кваліфікації для адвокатів, 
організованому Національною асоціацією 
адвокатів України. 
На семінарі висвітлювалися новели цивільного 
процесуального законодавства та 
адміністративного судочинства, гарантії 
адвокатської діяльності в кримінальному 
провадженні за матеріалами практики ЄСПЛ та 
національних судів, дисциплінарна 
відповідальність за порушення правил 
адвокатської етики. 
Також адвокатів поінформовано про зміни в ЗУ 
«Про безоплатну правову допомогу» та зміни в 
системі оплати послуг адвокатів за надання БВПД. 
 

  

 

 
 

11 липня 2018 року в Регіональному центрі з 
надання БВПД у Миколаївській області відбулася 
робоча зустріч з директорами місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, на якій обговорили питання діяльності 
місцевих центрів, результати моніторингу центрів 
та бюро правової допомоги, планування, 
використання бюджетних коштів, а також 
завдання системи безоплатної правової допомоги 
регіону на ІІІ квартал 2018 року. 

  

 

 
 

23 липня 2018 року у Миколаєві з нагоди 
відзначення Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми відбулося засідання круглого 
столу на тему "Взаємодія суб'єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в 
Миколаївській області". 
В ході круглого столу учасники обговорили 
актуальні питання міждержавної взаємодії 
органів та установ України і Молдови стосовно 
протидії торгівлі людьми, зокрема - особливості 
роботи системи безоплатної правової допомоги у 
контексті можливостей захисту та відновлення 
порушених прав жертв торгівлі людьми. 
 
 

  



 

 
 

23 липня 2018 року фахівці системи безоплатної 
правової допомоги спільно з партнерами - 
представниками ВБО «Ініціатива заради життя» 
прийняли участь у 3-х денному тренінгу «Підхід, 
що заснований на правах людини, у розробленні 
та реалізації проектів та програм». 

На тренінгу здобули навички розробки, 
планування та реалізації проектів та програм 
місцевого та регіонального розвитку, а також 
вирішення проблем, пов`язаних з правами 
людини в територіальних громадах. 

  

 

 
 

26 липня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша разом з директорами місцевих центрів з 
надання БВПД спільно з представниками ВБО 
"Ініціатива заради життя", Миколаївський фонд 
"Любисток" та органів юстиції прийняли участь в 
експертній зустрічі з обговорення змін до 
законодавства з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

 

     

 

 
 
 

03 серпня 2018 року в рамках проекту 
«Інституційна реформа прокуратури» до 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області завітали представники 
Консультативної місії Європейського союзу в 
Україні.  
Під час зустрічі сторони обговорили питання 
подальшого співробітництва, зокрема участі 
адвокатів, які співпрацюють з системою 
безоплатної правової допомоги, в реалізації 
другого етапу проекту «Інституційна реформа 
прокуратури».  
Метою даного проекту є виявлення законодавчих 
проблем для подальшого зміцнення 
інституційного потенціалу прокуратури та 
ефективності застосування кримінально-
процесуального законодавства. 

 

 

 

  



 

 
 

03 серпня 2018 року  директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша спільно з представниками ГО 
«Пенітенціарна ініціатива» відвідали 
Новобузький виправний центр, що розташований 
в с. Богомази Новобузького району Миколаївької 
області. 

З керівником установи Голубом В.А. обговорено 
питання подальшої співпраці в напрямку надання 
правової допомоги засудженим. 

  

 

 
 

 
 

07 серпня 2018 року в с. Широке Снігурівського 
району Миколаївської області відбулася 
регіональна зустріч із забезпечення ефективної 
реалізації програми Світового банку "Підтримка 
прозорого управління земельними ресурсами в 
Україні", на якій презентували саму програму та 
шляхи її реалізації.  
Фахівці системи БПД Миколаївщини активно 
прийматимуть участь в реалізації даної програми, 
на зустрічі мали нагоду представити результати 
роботи системи БПД в сфері земельних відносин 
та заплановані заходи в рамках реалізації 
програми.        

 

 

 

 

 

  

 
 

09 серпня 2018 року директор регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Наталія Гнатуша спільно з регіональним 
представником Секретаріату Уповноваженого ВРУ 
з прав людини у Миколаївській області Світланою 
Перебийніс обговорили питання забезпечення 
прав вразливих категорій громадян в регіоні, 
проведення спільних правопросвітницьких 
заходів з неповнолітніми стосовно прав дітей, а 
також здійснення спільних моніторингових візитів 
до місць несвободи. 

 

  



 

 

10 серпня 2018 року відбулась робоча зустріч 
фахівців Регіонального центру з надання БВПД у 
Миколаївській області з представниками 
всеукраїнської благодійної організації «Ініціатива 
заради життя» та громадської організації 
«Пенітенціарна ініціатива». Сторони обговорили 
питання підготовки спільних проектів у сфері 
захисту прав людини, їх впровадження та 
реалізації. 

 

 

  

 

 
 

 

23 серпня 2018 року  фахівці системи безоплатної 
правової допомоги Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області та Другого 
миколаївського місцевого центру з надання БВПД 
прийняли участь у семінар-нараді із заступниками 
начальників та начальниками секторів превенції 
територіальних підрозділів Головного управління 
Національної поліції в Миколаївській області. 
Учасників заходу було поінформовано про 
повноваження центрів з надання правової 
допомоги у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, у т.ч. щодо надання 
права на всі види БВПД особам, які постраждали 
від домашнього насильства або насильства за 
ознакою статі, а також отримали розроблені 
Міністерством юстиції України в рамках 
загальноукраїнського правоосвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» буклети «Як протидіяти 
домашньому насильству".  
Крім того, на нараді обговорено план спільного 
проведення інформаційної кампанії за напрямом 
«СтопБулінг», усі представники поліції отримали 
розроблений Міністерством юстиції буклет 
відповідного змісту. 

  

 
 
 
 

30 серпня 2018 року Регіональним центром 
проведено робочу зустріч з адвокатами, які 
надають БПД на постійній основі за контрактом. 
На зустрічі було обговорено питання змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
17.09.2014 № 465 «Питання оплати послуг та 
відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу», оплати 
витрат, пов’язаних з наданням БВПД; дотримання 
Стандартів якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної вторинної 
правової допомоги як у кримінальному, так і у 
цивільному та адміністративному процесі.  



  

 

 
 

 
 

03 вересня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша прийняла участь в 3-денному тренінгу 
«Земельна просвіта», що проводився 
Координаційним центром з надання правової 
допомоги спільно зі Світовим банком в рамках 
програми Світового банку та ЄС «Підтримка 
прозорого управління земельними ресурсами в 
Україні». 
Учасники тренінгу опрацювали наступні питання: 
-земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення як об’єкт цивільних прав; 
-правочини з земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення.  
-Особливості приватизації та спадкування 
земельної ділянки; 
- захист прав землевласників та 
землекористувачів; 
-екологія землекористування або еколого-
правове регулювання раціонального 
використання земельних ресурсів; 
-тенденції земельного законодавства: на що 
чекати землевласникам та землекористувачам. 

  

 

 
 

04 вересня 2018 року в Кризовому медіа-центрі 
Миколаєва відбулась прес-конференція «Правова 
допомога поруч», на якій фахівці системи БПД 
прозвітували про роботу бюро, поділились 
успішними кейсами надання правової допомоги 
громадянам та позитивними практиками 
посилення правової спроможності 
територіальних громад.  

  

 

 

05 вересня 2018 року в прямому ефірі на Радіо 
Миколаїв 92 FM директор Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській області Наталія 
Гнатуша спільно з головами громадських 
організацій «Молодіжний центр наукової 
діяльності» Артемом Кравцовим та «Центр 
політичного навчання» Меланією Саркісян 
розповіли слухачам про спільний просвітницький 
проект "Школа молодіжної політики", його мету 
та завдання.  

 

 



 
 

   [1.3.] Децентралізація системи БПД 
 

  
 

 
 

24 липня 2018 року представниками Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
було проведено плановий виїзний моніторинг 
діяльності відділу «Воскресенське бюро правової 
допомоги» Другого миколаївського місцевого 
центру з надання БВПД, за результатами якого 
визначено поточний стан виконання завдань та 
цілей згідно річного плану роботи, надано 
консультативно-методичну допомогу у виконанні 
основних завдань та функцій бюро. Також, 
проведено робочу зустріч із Воскресенським 
селищним головою, протягом якої було 
обговорено особливості роботи системи 
безоплатної правової допомоги, актуальні 
пріоритети, а також можливості прийняття 
програми надання безоплатної правової допомоги 
населенню громади. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

21 вересня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
Наталія Гнатуша на Радіо Миколаїв 92 FM з 
представником Управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області Юрієм Ясківим 
розповідали слухачам про реалізацію в регіоні 
програми Світового банку «Підтримка прозорого 
управління земельними ресурсами в Україні», а 
також про сприяння в реалізації даного проекту 
фахівців системи безоплатної правової допомоги 
та управління Держгеокадастру. 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

30 липня 2018 року представниками Регіонального 
центру з надання БВПД у Миколаївській області 
було проведено планові виїзні моніторинги 
діяльності відділів «Первомайське бюро правової 
допомоги» та «Кривоозерське бюро правової 
допомоги» Вознесенського місцевого центру з 
надання БВПД, за результатами яких визначено 
поточний стан виконання завдань та цілей згідно 
річного плану роботи, надано консультативно-
методичну допомогу у виконанні основних 
завдань та функцій бюро. 

  

 

 
 

31 липня 2018 року з нагоди Дня протидії торгівлі 
людьми, фахівці системи безоплатної допомоги 
активно залучились до проведення 
Загальнонаціональної Акції "Лабіринт 
Можливостей". 
Протягом двох годин в центрі міста по вулиці 
Соборна миколаївці та гості міста мали змогу 
отримати консультацію щодо ризиків роботи за 
кордоном та отримати інші відповіді на питання, 
які їх цікавили. 

  

 

 

 14 серпня 2018 року в рамках роботи мобільної 
точки доступу до безоплатної правової допомоги 
разом із начальником Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області 
провели виїзний прийом громадян у                          
с. Партизанське Вітовського району та с. Висунськ 
Березнегуватського району.  
Працівникам сільських рад та місцевим 
мешканцям були надані роз'яснення стосовно 
аспектів загальнонаціональної кампанії Мін'юсту 
"Я маю право!" та особливостей роботи системи 
безоплатної правової допомоги.    
 
 
 

  



 

 
 

 

10 вересня 2018 року під час святкування 
миколаївцями дня міста команда БПД 
Миколаївщини активно долучилась до роботи у 
Містечку USAID. Фахівці Регіонального, Першого та 
Другого миколаївського місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
спільно з адвокатом Pro bono Денисом Захаровим 
надавали юридичні консультації жителям міста та 
гостям, розповсюджували інформаційні матеріали 
на правову тематику. 
Участь у заході взяли також представники 
громадських організацій, які реалізовують у регіоні 
грантові проекти за підтримки USAID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

13 вересня 2018 року представниками 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області було проведено планові виїзні 
моніторинги діяльності відділів «Очаківське бюро 
правової допомоги» Першого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД та «Снігурівське 
бюро правової допомоги» Другого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД, за результатами 
яких визначено поточний стан виконання завдань 
та цілей згідно річного плану роботи, надано 
консультативно-методичну допомогу у виконанні 
основних завдань та функцій бюро.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 

 18 вересня 2018 року представниками 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Миколаївській 
області було проведено плановий виїзний 
моніторинг діяльності Вознесенського місцевого 
центру з надання БВПД, за результатами якого 
визначено поточний стан виконання завдань та 
цілей згідно річного плану роботи, надано 
консультативно-методичну допомогу фахівцям 
центру з питань виконання їх основних завдань та 
функцій. 

  

 

 [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 ІІІ кварталу надано до перевірки 1875 
актів, оплачено актів на загальну суму 4015 554.97 
тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 липня по 30 вересня 2018 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 793 доручення адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 99 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 9 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 400 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 21 – 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

845 
875 888 

920 

708 

793 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2017 рік 2018 рік 



Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період.  
 

 

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

10,88% 

1,41% 

15,82% 

56,36% 

8,47% 

1,55% 

4,80% 
0,71% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 99 

адміністративний арешт - 9 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -155 
захист за призначенням - 400 

окремі процесуальні дії -92 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 21 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 13 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 4 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв. III   

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

105 77 99  281 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

37 10 9  56 

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

181 112 155  448 

4 Для здійснення захисту за призначенням 463 399 400  1262 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

77 60 92  229 

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

20 11 13  44 

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

0 0 0  0 

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

2 5 4  11 

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

35 34 21  90 

Разом за всіма категоріями осіб 920 708 793  2421 



 

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

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів  у  18 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 3 бесіди з клієнтами; 

 проведено 112 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД; 

 кількість розглянутих скарг на роботу адвокатів і проведено моніторинг їх роботи – 2. 

 

 

 

 

 

 

 


