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Вступ 

За останні 2 роки пріоритетними питаннями для більшості мешканців 

територіальних громад Миколаївщини, в тому числі Березанської селищної 

ОТГ Миколаївської області (7316 осіб) є питання сплати комунальних 

послуг, житлові, соціального забезпечення, земельні, трудові та сімейні, а 

особливо гострими вони є для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, учасників 

АТО, одиноким матерям тощо.  

Для вирішення проблемних питань у правовий спосіб, мешканці 

громади мають звернутися за правовою допомогою до надавачів правової 

допомоги у громаді (Березанське бюро правової допомоги" Миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД, Відділ соціального захисту населення, 

сім'ї, дітей та молоді Березанської селищної ради, Комунальна установа 

«Центр з надання соціальних послуг Березанської селищної ради, Адвокат 

Дорошенко Антоніна Володимирівна, Адвокат Мадай Степан Іванович,  

Адвокат Старчеус Ольга Павлівна, які надають правову допомогу на 

безоплатній чи платній основі. Рівень доходів, соціально-економічний стан 

соціально-вразливих категорій населення не дозволяють їм користуватися 

правовою допомогою, що надається на комерційних основах. 

Тому більшість із них, для отримання правової допомоги звертаються 

до відділу «Березанське бюро правової допомоги» Миколаївського місцевого 

центру з надання БВПД. У разі відмови органів місцевого самоврядування чи 

органів виконавчої влади вирішення питання у правовий спосіб, мешканці 

громади для захисту свої прав можуть звернутися до суду. При зверненні до 

суду для кожного із соціально-вразливої категорії громадян постає питання 

щодо сплати судового збору.  

Тенденція зростання протягом 2 років судового збору показує, що 

починаючи з 2018-2019 роки, судовий збір суттєво збільшився. Так, у 2018 

році за подання позовної заяви майнового чи немайнового характеру,  

судовий збір складав - 1 відсоток ціни позову, але не менше 704,80 грн. та не 

більше 8810,00 грн.. У 2019 році судовий збір склав - 1 відсоток ціни позову, 

але не менше 768,4 грн. та не більше 9605,00 грн.. У 2020 році - судовий збір 

склав - 1 відсоток ціни позову, але не менше 840,8 грн. та не більше 1057,04 

грн.  

В свою чергу мінімальні соціальні виплати для вразливої категорії 

громадян майже незмінні. Так, наприклад, мінімальна пенсія у 2018 році 

складала 1373гpн., у 2019 році - 1497,00 грн. та у 2020 році – 1638 грн.  

Отже, у разі звернення до суду, для вирішення своєї проблеми, в 

середньому мешканець громади має сплатити судовий збір, який складає 

більше половини його місячного доходу. В такій ситуації вбачається, що 

доступ до правосуддя значно ускладнений та збільшується реальна загроза 

щодо вирішення згаданих питань у неправовий спосіб. 
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Починаючи з 2018 року по червень 2020 року до відділу «Березанське 

бюро правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

звернулось 2934 громадян (2018 рік – 1216 осіб, 2019 рік – 1228 осіб, 2020 рік 

( станом на 03.06.2020) – 490 осіб, з них за вторинною правовою допомогою 

(представництво інтересів громадян в суді, складання документів 

процесуального характеру 192 (2018 рік – 89 осіб, 2019 рік – 82 особи, 2020 

рік – 21 особа).  

Вирішено перевірити скільки громадян, за цей період, звернулися із 

клопотанням про звільнення їх від сплати судового збору, скільки рішень 

задоволено та скільки відмовлено в задоволені про сплату судового збору.  

Так, за 2018 рік – подано 4 заяви про звільнення від сплати судового 

збору з питань: 

- встановлення факту належності правовстановлюючого документа – 

1, 

- визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням – 3 , 

з них : 

2- відмови про звільнення від сплати судового збору (ухвали суду): 1 

з питання встановлення факту належності правовстановлюючого документа; 

1 - з питання визнання особи такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням 

За, 2019 рік – подано 2 заяви про звільнення від сплати судового 

збору з питань: 

-встановлення факту належності правовстановлюючого документа – 1 

(відмовлено в звільненні від сплати судового збору), 

- визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням –1 (звільнено від сплати судового збору).  

Потреби мешканців громади залишаються задоволеними не повністю, 

і це може призвести до конфлікту у майбутньому. 

Вирішувати нагальні правові питання мешканців громади можливо за 

допомогою медіації, яка за останні роки досить стрімко на території України 

набуває все більшої популярності і, яка є одним із найпопулярніших 

альтернативних способів врегулювання спорів (конфліктів). 

Так, наприклад, в 2019 році на базі системи БПД у Вінницькій, 

Миколаївській, Одеській областях впроваджувався пілотний проект 

«Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та 

спадкових спорах». Є результати, які дають підставу говорити про те, що 

медіація дуже важлива для клієнтів системи БПД. 

В рамках цього проекту було розроблено та відпрацьовано механізм 

направлення клієнтів до медіатора, відібрано 130 кейсів, щодо можливості 

проведення медіації. З них 45% - клієнти погодились спробувати медіацію, 
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55% - відмовились від медіації з причини бажання вирішити питання 

виключно в судовому порядку, відсутності контакту із іншою стороною, 

відсутності законодавчого врегулювання інституту медіації тощо. На початку 

проекту є вже три успішні кейси за результатами роботи кабінету медіації у 

Вінницькому місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. 

Вони стосуються надання дозволу про виїзд дитини за кордон, розлучення та 

поділу спадкового майна. Важливим маркером стало те, що 60 % 

ідентифікованих на медіабельність кейсів стосуються інтересів та прав дітей 

http://pravokator.club/news/merezha-pravovyh-klubiv-pravokator-

prodovzhuye-pilotuvaty-dostup-do-mediatsiyi-v-systemi-nadannya-bpd-u-

simejnyh-ta-spadkovyh-sporah/ 

Проблема полягає в тому, що мешканці Березанської селищної ОТГ 

Миколаївської області для вирішення своїх нагальних проблемних 

питань/спорів не користуються альтернативним позасудовим способом за 

допомогою медіації. 

По-перше, відсутній зрозумілий та ефективний механізм доступу до 

медіації. 

По-друге, відсутні джерела стабільного фінансування як механізму 

доступу до медіації, так і роботи медіаторів, які задовольняють наявний 

попит на вирішення правових проблем за допомогою медіації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravokator.club/news/merezha-pravovyh-klubiv-pravokator-prodovzhuye-pilotuvaty-dostup-do-mediatsiyi-v-systemi-nadannya-bpd-u-simejnyh-ta-spadkovyh-sporah/
http://pravokator.club/news/merezha-pravovyh-klubiv-pravokator-prodovzhuye-pilotuvaty-dostup-do-mediatsiyi-v-systemi-nadannya-bpd-u-simejnyh-ta-spadkovyh-sporah/
http://pravokator.club/news/merezha-pravovyh-klubiv-pravokator-prodovzhuye-pilotuvaty-dostup-do-mediatsiyi-v-systemi-nadannya-bpd-u-simejnyh-ta-spadkovyh-sporah/


6 
 

І. Інформація про зміст та інструменти дослідження 

Об’єкт дослідження -соціально-вразливі категорії мешканців 

Березанської селищної ОТГ Миколаївської області: пенсіонери, безробітні, 

особи з інвалідністю, малозабезпечені. 

Соціально-вразливі категорії мешканці Березанської ОТГ 

Миколаївської області 2242 осіб (пенсіонери – 2075 осіб, малозабезпечені – 

87 осіб, особи з інвалідністю – 57 осіб, безробітні – 23 особи), з них: 

-  Чоловіки – 840 осіб, 

-  Жінки – 1402 осіб. 

Практична мета - отримати інформацію, яка дозволить визначити 

попит у соціально-вразливих категорій мешканців Березанської селищної 

ОТГ Миколаївської області на вирішення правових проблем/спорів 

альтернативним позасудовим способом за допомогою медіації для 

подальшого напрацювання дієвої моделі надання відповідного якісного 

місцевого сервісу, що відповідає потребам та має ресурсне забезпечення. 

Мета дослідження - виявити у соціально-вразливої категорії 

мешканців Березанської селищної ОТГ Миколаївської області рівень  потреб 

в медіації та визначити «медіабельні проблеми» - правові проблеми які 

можуть бути вирішені альтернативним позасудовим способом за допомогою 

медіації. 

Завдання дослідження: 

- визначити сфери з найбільшою кількістю правових проблем серед 

соціально-вразливих категорій мешканців Березанської селищної ОТГ 

Миколаївської області; 

- визначити рівень обізнаності про медіацію, як процедуру врегулювання 

конфлікту (спору) шляхом переговорів його учасників за допомогою та 

за підтримки медіатора;  

- визначити поширеність медіації, як способу вирішення наявних 

правових проблем за допомогою медіації серед соціально-вразливих 

категорій мешканців Березанської селищної ОТГ Миколаївської 

області; 

- визначити сфери, в яких соціально-вразливі категорії мешканців 

Березанської селищної ОТГ Миколаївської області найбільш схильні 

(готові) вирішувати свої правові проблеми за допомогою медіації. 
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ІІ. Методологія дослідження. 

Для побудови вибірки застосовувався випадковий відбір на основі 

повного переліку соціально-вразливих мешканців Березанської ОТГ 

Миколаївської області: пенсіонерів, малозабезпечених, безробітних, осіб з 

інвалідністю. З огляду на те, що фактична кількість безробітних значно 

перевищує кількість офіційно зареєстрованих, застосовувався додатковий 

пошук фактично безробітних серед мешканців Березанської ОТГ за квотами. 

Вибірка була стратифікована: стратами були 4 старостинські 

округи – Василівський, Матіясівський, Калинівський та Лиманівський. 

Кількість опитаних в кожному окрузі є пропорційною до чисельності 

соціально-вразливих мешканців, що там проживають. 

Метод збору даних  – особисте інтерв’ю за місцем проживання.  

Обсяг вибірки – 270 осіб. Максимальна теоретична похибка 

вибірки такого розміру становить ~ 6%. 

 

ІІІ. Загальна інформація про респондентів. 

 

3.1. Стать соціально-вразливих мешканців громади. 

 
Участь в опитуванні соціально-вразливої категорії мешканців 

Березанської ОТГ Миколаївської області взяли участь 270 осіб, з них: 151 

жінка (56%) та 118 чоловіків (44%). 

 

 

 

56% 

44% 

Стать соціально-вразливих мешканців 
громади 

Ж -151 особа 

Ч - 118 осіб 

Не відповіли - 1 особа 



8 
 

3.2. Вік соціально-вразливих мешканців громади. 

 
Більшість опитаних 47 % (127 осіб) знаходяться у віці понад 60 років, 

25 % (67 осіб) – у віці від 46-60 років, 17 % (46 осіб) – у віці від 36-45 років та 

10% (28 осіб) – у віці від 18-35 років. 

 

3.3. Приналежність до соціально-вразливих категорій. 

 
Опитані належать до різних соціально-вразливих категорій 

населеннямешканців Березанської ОТГ Миколаївської області, з них: 49% (131 

особа) – пенсіонери, 39% (107 осіб) – безробітні, 14% (12 осіб) – 

малозабезпечені, 9% (24 особи) – особи з інвалідністю. 

 

 

 

 

10% 

17% 

25% 

47% 

1% 

Вік соціально-вразливих мешканців 
громади 

18-35 р. - 28 осіб 

36-45 р. - 46 осіб 

46-60 р. - 67 осіб 

Понад 60 р. - 127 осіб 

Не відповіли - 2 особи 
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ІV. Проблеми та спори правового характеру за останні 2 роки 

 

4.1. Наявність та тип проблем правового характеру, що виникали за 

останні 2 роки 

 

Чи виникала хоча б одна проблема/спір у соціально-вразливої категорії 

мешканців Березанської ОТГ протягом останніх 2 років? 

 
 

У 104 осіб (39%) соціально-вразливої категорії мешканців 

Березанської ОТГ Миколаївської області протягом останніх двох років 

виникала хоча б одна проблема/спір, а у 166 осіб (61%) – не виникали 

проблеми правового характеру. 
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Проблеми/спори, які виникали протягом останніх 2-х років 

(% від тих, у кого була проблема): 

 
*Інші проблеми/спори (відповіли по одній особі): 

- Бійка з сусідом; 

- Ґрунтова дорога для інваліда 300 м; 

- Закупівля дров; 

- Заміна коляски для пересування інваліда; 

- Звільнення від сплати за харчування; 

- Не даюсь субсидію; 

- Немає роботи; 

- Сусідське дерево та гілля на моїй будівлі. 

 

Протягом останніх двох років у соціально-вразливої категорії 

мешканців Березанської ОТГ Миколаївської області виникали наступні 

проблеми/спори: у 51 особи (50%) – соціальні виплати та пільги, у 21 особи 

(20%) – права споживачів, у 6 осіб (6%) – сімейні правовідносини, у 6 осіб 

(6%) – трудові правовідносини, у 5 осіб (5%) – опіка та піклування, у 3 осіб 

(3%) – земельні правовідносини, у 2 осіб (2%) – житлові правовідносини, у 1 

особи (1%) – банківські справи та у 9 осіб (8%) – з інших питань. 
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4.2. Намагання вирішити проблем правового характеру 

Чи намагались мешканці громади вирішити свою проблему/спір? 

(% від тих, у кого була проблема): 

 
89 осіб (86%) соціально-вразливих категорій мешканців Березанської 

ОТГ Миколаївської області у кого протягом останніх 2-х років виникали 

проблема/спір намагались її вирішити, а 15 осіб (14%) – її не вирішували. 

 

До кого в громаді звертались для вирішення проблеми/спору? 

(% від тих, хто намагався вирішити проблему): 

 
*інше (відповіли по одній особі): 

-  Пенсійний фонд; 

- Соціальнийзахистнаселення. 
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44% (39 осіб) соціально-вразливої категорії мешканців Березанської 

ОТГ Миколаївської області, для вирішення проблеми/спору, звертались до 

органів місцевого самоврядування, 21% (19 осіб) – до приватного адвоката, 

10% (9 осіб) – до органів виконавчої влади, 8% (7 осіб) – до депутата, 3% (3 

особи) – до поліції, 2% (2 особи) – до центру зайнятості, 1% (1 особа) – до 

відділу «Березанське бюро правової допомоги»,1% (1 особа) – до ЦНАПу, 

2% (2 особи) – до інших органів. 

 

4.3. Спосіб і статус вирішення проблем правового характеру 

У якийспосіб Ви намагалисявирішитицю проблему/спір? 

(% від тих, хтовирішував проблему): 

 
40 осіб (45%) соціально-вразливої категорії мешканців Березанської 

ОТГ Миколаївської області, для вирішення проблеми/спору, звертались до 

представників влади чи державних органів, 17 осіб (19%) – звертались до 

професійних юристів, адвокатів, поліції, 3 особи (3%) – звертались до суду, 2 

особи (2%) – звертались до посередника «помічника», 1 особа (1%) –

звертались до інших людей та організацій, 1 особа (1%) – звертались до 

центру зайнятості. 
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Чивирішено проблему на сьогоднішній день? 

(% від тих, хтовирішував проблему): 

 
55 осіб (62%) соціально-вразливої категорії мешканців Березанської ОТГ 

Миколаївської області вирішили свою проблему/спір повністю,  

20 осіб (22%) – вирішили свою проблему/спір частково,  

у 13 осіб (15%) – лишилось як було. 

4.4. Особи та організації, щодопомогливирішити проблему 

Завдяки кому ця проблема/спірбулавирішена? 

(% від тих, у кого була проблема і вона 

вирішиласьповністюабочастково): 

 
44% (33 особи) соціально-вразливої категорії мешканців Березанської 

ОТГ Миколаївської області, вирішили свою проблему/спір завдяки органів 

місцевого самоврядування, 24% (18 осіб) – завдяки приватного адвоката, 12% 

(9 осіб) – завдяки органів виконавчої влади, 8% (6 осіб) – завдяки депутату, 

3% (2 особи) – завдяки поліції, 1% (1 особа) – завдяки відділу «Березанське 

бюро правової допомоги, 1% (1 особа) – завдяки суду. 
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V. Обізнаність про поняття та можливості застосування медіації 

 

5.1. Обізнаність про медіацію 

Майженіхто з опитаних не чув про медіацію до сьогоднішнього дня.  

Лише 16 осіб (6%) середопитанихчули про неїраніше. 

 
З 270 опитаних соціально-вразливої категорії мешканців Березанської 

ОТГ Миколаївської області, тільки 16 осіб (6%) чули на сьогоднішній день 

про медіацію та 253 особи (94%) – про неї не чули. 

 

5.2. Досвід використання медіації 

Майже ніхто з опитаних не використовував медіацію, як спосіб 

вирішення проблем та спорів.  

Лише у 5 осіб (2%) серед опитаних був такий досвід. 

 

 
Лише 5 осіб (2%) використовували медіацію, для вирішення 

проблеми/спору, а 262 особи (97 осіб) – не використовували. 
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5.3. Застосування медіації для різних типів спорів 

Яку проблему/спір можна вирішити альтернативним позасудовим 

способом за допомогою посередника «помічника»? 

На думку 54% соціально-вразливої категорії мешканців Березанської ОТГ 

Миколаївської області, можна вирішувати альтернативним позасудовим 

способом за допомогою посередника «помічника», сімейну проблему/спір, 

19% - проблему/спір де є ознаки домашнього насильства чи злочину, 15% - 

спадкову проблему/спір, 4% - проблему/спір де однією із сторін виступає 

недієздатна особа, особа яка має алкогольну чи наркотичну залежність, 

психічні розлади чи тривалі хворобливі стани. 

5.4. Застосування медіації в спорах щодо надання дозволу на виїзд 

дитини за кордон 

Меншість опитаних (18%) вважає найбільш ефективними переговори 

між подружжям за допомогою посередника у випадку виникнення спору 

щодо дозволу на виїзд дитини за кордон. 

Як Ви вважаєте, яка дія прискорить можливість виїзду дитини за кордон 

на відпочинок/оздоровлення із одним з батьків, у разі їх розлучення? 

 
На думку 59% (159 осіб) соціально-вразливої категорії мешканців 

Березанської ОТГ Миколаївської області, прискорить можливість 

виїздудитини за кордон на відпочинок/оздоровлення із одним з батьків, у разі 

звернення одного із батьків до суду, 24% (63 особи) – без допомоги 

посередника «помічника», 18% (47 осіб) – за допомогою посередника 

«помічника». 
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5.5. Застосування медіації в спорах щодо поділу майна 

Меншість опитаних (18%) вважає найбільш ефективними переговори 

між подружжям за допомогою посередника у випадку виникнення спору 

щодо поділу майна. 

Як Ви вважаєте, яка дія прискорить поділ майна подружжя, набутого під 

час проживання в шлюбі? 

 
На думку 58% (156 осіб) соціально-вразливої категорії мешканців 

Березанської ОТГ Миколаївської області, прискоритьподіл майна подружжя, 

набутого під час проживання в шлюбі, звернення до суду, 23% (62 особи) – 

без допомоги посередника «помічника», 18% (50 осіб) – за допомогою 

посередника «помічника». 

5.6. Застосування медіації в трудових спорах 

Меншість опитаних (14%) вважає найбільш ефективними переговори 

між працівником та роботодавцем за допомогою посередника у випадку 

невиплати заборгованості по заробітній платі. 

Як Ви вважаєте, яка дія прискорить виплату заборгованості 

нарахованої, але не виплаченої заробітної плати працівнику 

підприємства роботодавцем? 

 
На думку 57% (153 особи) соціально-вразливоїкатегоріїмешканців 

Березанської ОТГ Миколаївськоїобласті, прискорить 

виплатузаборгованостінарахованої, але не виплаченоїзаробітної плати 

працівникупідприємствароботодавцем, звернення до суду, 28% (76 осіб) – 

без допомогипосередника «помічника», 14% (37осіб) – за 

допомогоюпосередника «помічника». 
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VI. Висновки за результатами дослідження 

 

Висновки: 

• 18% соціально-вразливої категорії мешканців Березанської ОТГ 

Миколаївської області не знають, які проблеми/спори вирішуються за 

допомогою медіації;  

• 6% опитаних соціально-вразливої категорії мешканців Березанської 

ОТГ Миколаївськоїобластізнають про 

альтернативнийпозасудовийспосібвирішенняправових проблем/спорів 

за допомогоюмедіації. 

• 44% соціально-вразливої категорії мешканців Березанської ОТГ 

Миколаївської області, для вирішеннясвоєїпроблеми/спору 

звертаються до органівмісцевогосамоврядування та 

приватнихадвокатів. 

 

 

VIІ. Рекомендації за результатами дослідження 

 

Для формування дієвого і зручного сервісу для соціально-вразливих 

мешканців Березанської селищної ради ОТГ з порозуміння у досудовому 

порядку, зокрема на основі можливостей технології медіації і діалогу 

рекомендувати: 

1. Органам місцевого самоврядування селищної громади створити відповідну 

робочу групу  з  розробки проекту рішення селищної ради щодо внесення 

змін та доповнень до Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню Березанської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки, в частині 

отримання безкоштовних послуг з медіації. 

2. Коаліції програми “Правоспроможна громада” у  Березанській ОТГ 

ініціювати формування 2-х  пілотних проектів: 

•  «Дієві механізми та інструменти врегулювання сімейних та соціальних 

проблем/спорів; 

• «Підвищення поінформованості працівників ОМС та обізнаності 

мешканців Березанської селищної ради ОТГ Миколаївської області про 

медіацію»; 

 


