
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 
 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області річного 

плану діяльності на 2019 рік у ІІІ кварталі   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЗМІСТ 

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

[1.1.]  Переорієтація системи БПД  з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад . 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.]  Децентралізація  системи БПД. 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно- аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій . 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

 

  



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД  з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад. 
 

У селищах Гончарівське та Десна військовослужбовцям 
роз’яснювались права виборців, правила голосування та обговорювались 
питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг. 
 

 
 

02 липня 2019 року у приміщеннях військових частин (смт. Гончарівське та 
смт. Десна) провели правопросвітницькі заходи з метою інформування 
військовослужбовців про права виборців та правила голосування. 

Під час спілкування з військовослужбовцями їм роз’яснені права виборців, 
механізми реалізації виборчого права, положення Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», правила голосування та способи поновлення 
порушених прав виборців. Наголошено на необхідності попередньої перевірки у 
списках виборців, а також можливості змінити місце голосування без зміни 
виборчої адреси. 

 
Проведено правове інформування серед військовослужбовців 

Чернігівського відділу Військової служби правопорядку. 
 

 
 

 



12 липня 2019 року проведено спільний інформаційно-роз’яснювальний для 
військовослужбовців Чернігівського зонального відділу Військової служби 
правопорядку. 

В ході інформування Олеся Пирковська розповіла про систему з надання 
безоплатної правової допомоги, ознайомила присутніх з роботою центру, його 
основними завданнями та функціями. Поінформувала військовослужбовців про 
порядок отримання безоплатної первинної правової допомоги (надання правових 
консультацій, роз’яснень, складання заяв, скарг та інших документів правового 
характеру, крім процесуальних) та вторинної правової допомоги (захист, 
представництво інтересів в судах, складання документів процесуального 
характеру), а також категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Крім того, нагадала про пільги учасникам бойових 
дій та особам, прирівняним до них. Ознайомила з правопросвітницькою 
кампанією «Відповідальне батьківство» та правопросвітницькою кампанією 
Міністерства юстиції України «Я маю право!». 

 
Правові консультації для військовослужбовців, учасників бойових дій, 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та осіб зі статусом «діти війни» 
надавали під час відвідин Чернігівського військового госпіталю. 

07 серпня 2019 року під час спілкування з 
військовослужбовцями ознайомили 
присутніх з правопросвітницькими 
кампаніями, які реалізовує Міністерство 
юстиції, спільно з системою безоплатної 
правової допомоги та громадськими 
організаціями. Зокрема, правопросвітницьку 
програму «Я маю право», що має на своїй 
меті збільшення правової освіти громадян та 

навчання механізмам захисту своїх прав законним шляхом. 

Про права військовослужбовців говорили під час візиту до смт. Десна. 

27 вересня 2019 року заступник директора 
Олеся Пирковська спільно з начальником 
Управління державної реєстрації 
нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Людмилою 
Кузьміною та директором Чернігівського 
громадського комітету захисту прав 
людини Віктором Тарасовим на території 

військової частини смт. Десна провели правове консультування 
військовослужбовців. 

  



Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 
конференціях та інших заходах) за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій що надають БПД 
 

У Чернігові презентовано результати проекту «Проведення опитувань 
учасників судових проваджень з використанням методології карток 
громадянського звітування». 

 
24 липня 2019 року з такою метою 
очільницю Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
в Чернігівській області Ірину Протченко, 
було запрошено до участі в публічній 
презентації звіту. Результати дослідження 
якого були отримані завдяки проведенню 
проекту «Проведення опитувань учасників 
судових проваджень з використанням 
методології карток громадянського 
звітування» який був реалізований за 

підтримки «Чернігівського громадського комітету з захисту прав людини». 
В ході заходу було озвучено інформацію, що була зібрана та проаналізована 

за такими параметрами: доступність до суду, зручність та комфортність 
перебування в суді, повнота та ясність інформації, прийнятність витрат пов’язаних 
зі зверненням до суду, доступність правової допомоги у разі необхідності, 
дотримання термінів судового розгляду, сприйняття роботи працівників апарату 
суду, сприяння роботи судді. 

 
Про протидію торгівлі людьми говорили під час проведення 

інформаційного заходу. 
 

30 липня 2019 року у Всесвітній день 
протидії торгівлі людьми працівники 
системи безоплатної вторинної правової 
допомоги долучились до заходів 
проведених Департаментом сім’ї, молоді 
та спорту Чернігівської ОДА у співпраці 
з Чернігівським громадським комітетом 
захисту прав людини та 
правоохоронними органами. 

За інформацією міжнародної організації з міграції за часи незалежності 
понад 230 тисяч наших співвітчизників постраждали від торгівлі людьми. Так, 
тільки за 2018 рік було зафіксовано 286 випадків торгівлі людьми і ці цифри 
відображають ситуацію тільки в середині країни. Лідерами серед держав де 
українці найчастіше потерпають від цієї проблеми - є Російська Федерація, 
Польща, Туреччина та ОАМ. У Чернігівській області за даними Міністерства 
соціальної політики було виявлено 53 факти торгівлі людьми у 2018 році. 
 



 
Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 
залучення нових стейкхолдерів. 
 

 
 

16 серпня 2019 року на базі Регіонального центру було проведено прийом 
іноземної делегації, до складу якої входили представники - України, Молдови, 
Грузії, Киргизстану та Аргентини. Під час зустрічі директор Регіонального центру 
Ірина Протченко поділилась досвідом роботи, розповіла про досягнення системи 
безоплатної правової допомоги та яких зусиль коштувало досягнення цих 
показників. Ознайомила з робою центрів та бюро, розповіла, як з нуля будувалась 
розгалужена система доступу до безоплатної правової допомоги. Як фахівець, 
який розбудовував мережу безоплатної правової допомоги в області з першого дня 
та продовжує цим займатись і понині, на основі власного досвіду, надала 
практичні поради. 

 
 

11 вересня 2019  року з метою 
підвищення кваліфікації директорів 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді з питань надання соціальних 
послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, було 
проведено навчальний захід на тему 
«Співпраця центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді з центрами надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 вересня 2019 року було проведено 

міжвідомчу робочу зустріч на базі 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області. 

Було обговорені питання пов’язані з 
оскарженням постанови суду про затримання 
з метою ідентифікації, оскарження 
повідомлень про відмову в оформленні 
документів для вирішення питання про 

визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, представництво 
інтересів у справах про продовження терміну тримання в ПТПІ та примусового 
витворення, оскарження постанов про примусове витворення за межі України. 

 
 

25 вересня 2019 року відбулося засідання 
Міжвідомчої координаційно-методичної 
ради з правової освіти населення. Члени 
ради говорили про результати проведення 
Всеукраїнських правових уроків і 
тематичних тижнів, зокрема, з питань 
протидії булінгу в молодіжному 
середовищі, навчальних закладах Чернігова. 
 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів  в 
установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань 
вказаної категорії осіб 

Про права ув’язнених жінок говорили під час візиту до Чернігівської 
виправної колонії № 44, Менської виправної колонії № 91 

В рамках проведення запланованих заходів з 
правопросвітницької роботи та надання 
правових консультацій, забезпечення 
рівного доступу громадян, в тому числі і 
засуджених для отримання безоплатної 
правової допомоги спільно з партнерами 16 
липня 2019 року було проведено 
інформаційно-роз’яснювальний захід. 

 

 

 



 

12 липня 2019 року директором центру 
Іриною Протченко спільно з начальником 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Менського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Альоною 
Римар, першим заступником начальника 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Іриною 

Жмакою, представниками Чернігівського громадського комітету захисту прав 
людини Віктором Тарасовим, Катериною Даньковою, громадським омбудсменом 
із захисту виборчих прав у Чернігівській області ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» Оленою Роговою проведено правопросвітницький захід. 

 

Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти. 

 
Що означає бути громадянином, розповідали фахівці системи безоплатної 

правової допомоги під час зустрічі з дошкільнятами 
 

 
 

10 липня 2019 року в дитячому дошкільному навчальному закладі № 21 
«Дзвіночок», фахівцями системи безоплатної вторинної правової допомоги, в 
рамках правопросвітницької кампанії Міністерства юстиції «Я маю право», було 
проведено інформаційно-роз’яснювальний захід для вихованців закладу. Юних 
громадян було ознайомлено з загальними правами та обов’язками дітей, 
механізмами їх захисту та реалізації, а найбільш активних та обізнаних було 
заохочено призами.  

 
 

Протягом тематичного тижня «Я МАЮ ПРАВО» говорили з дітьми про їх 
права. 

 



 
 

06 вересня 2019 року для діток другого класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 та четвертого класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 в межах кампанії «Я МАЮ ПРАВО» 
провели правопросвітницький захід в форматі відкритого уроку. 

В ході заняття було розглянуто відео та проведено обговорення. Діткам 
пропонувалось, після перегляду відео, назвати право, яке в ньому зображувалось. 
Вихованцями навчального закладу спільно з працівниками системи безоплатної 
правової допомоги було розглянуто карту прав дитини та установи в яких дітки 
можуть його реалізувати. 

 
 

09 вересня 2019 року проведено відкриті 
уроки для учнів 9-А та 9-Б класів 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ст. №21. 

Розповідали про адміністративну та 
кримінальну відповідальність 
неповнолітніх та як вік дитини впливає на 
суворість та вид покарання за вчинене 
правопорушення чи злочин. Також, як 
себе поводити у випадку затримання та, 
головне, що затримана особа, а особливо 

діти, мають право на безкоштовний захист. 
 

Зі студентами І курсу юридичного 
інституту Чернігівського національного 
технологічного університету обговорили 
етапи становлення, причини та 
передумови, що слугували для розвитку 
системи безоплатної правової допомоги. 
Ознайомилися із законодавчою базою, на 
яку опирається система безоплатної 
правової допомоги. Поділились 
результатами та досягненнями роботи 
Регіонального центру та Місцевих 

центрів. Наголосили на важливості доступу громадян до якісної правової 



допомоги та важливості ролі правозахисників в суспільстві. 
 
Проведення публічної презентації результатів діяльності Центру для громад, 
партнерів та ЗМІ 

 
На прес-конференції було підбито підсумки роботи системи безоплатної 

правової допомоги у Чернігівській області за перше півріччя 2019 року. 
 

  
Для підбиття підсумків роботи за перше півріччя 2019 року центрів з 

надання безоплатної вторинною правової допомоги, спільно з Чернігівським 
громадським комітетом з захисту прав людини за сприяння організації «Чиста 
політика» 25 липня 2019 року, було проведено прес-конференцію до участі в якій 
було запрошено працівників засобів масової інформації, членів громадських 
організацій та представників громадськості. 

 

  
 

17 вересня 2019 року у Чернігові за сприяння заступника директора 
Департаменту - начальника управління інформаційної діяльності та видавничої 
справи ОДА Оксани Сердюк відбулась пресконференція в ході якої, запрошені 
гості з числа представників ЗМІ, клієнтів котрі успішно скористались правом на 
безоплатну правову допомогу, їх представників та працівників партнерських 
організацій обговорили питання, що стосуються ролі системи безоплатної 
правової допомоги в Україні та в регіоні, тенденції розвитку системи безоплатної 
правової допомоги в Україні, правові інновації, кращі міжнародні практики та 
досвід, презентовані під час першої Київської міжнародної конференції. 

 
 



Організація виїздів до громадян, які потребують БПД та не мають 
можливості самостійно прибути до МЦ (адресна правова допомога) 
 
Для підопічних та працівників Чернігівського геріатричного пансіонату було 
проведено правопросвітницький захід 
 

18 липня 2019 року на передодні 
позачергових парламентських виборів 
працівники системи безоплатної правової 
допомоги спільно з партнерами відвідали 
людей похилого віку в Чернігівському 
геріатричному пансіонаті. Нагадали 
слухачам про їхні виборчі права, ознайомили 
з процедурою надання безоплатної правової 
допомоги та хто має право отримати 
безоплатну вторинну правову допомогу. 
Ознайомили присутніх з їх громадянськими 

правами, механізмами їх захисту та шляхами отримання допомоги в разі 
порушення їх прав. 
 
Проведені правопросвітницькі заходи у Козелецькому геріатричному 
пансіонаті та Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні щодо 
інформування громадян про виборчі права та актуальні питання захисту 
прав споживачів житлово-комунальних послуг 

 
02 липня 2019 року поведено 
правопросвітницькі заходи (заходи 
організовані Чернігівським громадським 
комітетом захисту прав людини за 
підтримки Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні) з питань 
виборчих прав громадян, які тимчасово 
обмежені в пересуванні та правил 
голосування. 
 
 
 

 
Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів 
відділу представництва 
 
      З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
у ІІІ кварталі 2019 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 



1) 11.07.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленко М.Д. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
2) 29.07.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дмитришина А.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова;   
3) 31.07.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Сухоцького О.В. та 
Самойленка М.Д.. в Ніжинському міськрайонному суді Чернігівської області;   
4) 01.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Антоненко Л.А. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
5) 07.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лизака Г.Г. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
6) 09.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дмитришина А.В. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
7) 20.08.2019р. проведено моніторинг за роботою адвоката Хоминської О.С. в 
Корюківському районному суді Чернігівської області; 
8) 21.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарєва Ю.І. в 
Чернігівському апеляційному суді 
9) 27.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Ширая А.А. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
10) 28.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 
11) 29.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
12) 30.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
13) 02.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
14) 05.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Костюченка В.К. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
15) 10.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
16) 20.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.І. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
17) 26.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області. 
 
 
Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих послуг 

 
     Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з метою 
виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги у ІІІ кварталі 2019 року 
проведено 6  бесід з клієнтами, які отримують БВПД. 

 
Проведення анкетувань суб’єктів права на БПД 

 
Під час здійснення моніторингу місцевих центрів/бюро правової допомоги, 

зі скриньок «Для відгуків» вилучено 254 анкет, які вивчено та проведено аналіз 
результатів опитування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу.  



Проведено вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо задоволеності 
роботою місцевих центрів/бюро правової допомоги.  

За звітний період відділом моніторингу діяльності місцевих центрів опитано 
43 клієнтів місцевих центрів, результати опитування проаналізовані та викладені 
у довідках про результати проведення моніторингів. 

 
 
Здійснювати аналіз та узагальнення інформації про випадки порушення 
суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД. Забезпечувати інформування відповідні органи, 
визначені Порядком. 
 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
Регіональним центром проаналізовано та узагальнено інформацію про випадки 
порушення суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД про випадки затримання, адмінарешту, застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в результаті чого виявлено  8 
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД.  

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 3 листів до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області. 
 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД. 
 
Проведення заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 
кваліфікації (навчання, дистанційне он-лайн навчання, семінари, тренінги) 
для персоналу центрів, адвокатів та партнерських інституцій 
 

 
Під час тренінгу, що проходив 13-14 
серпня 2019 року, заступник директора 
Олеся Пирковська вчилась розуміти 
конфлікт та його цінність для розвитку 
організації, виявляти конфлікт, керувати 
конфліктами та задовольняти інтереси 
конфліктуючих сторін. 
 

 

 



 
 

10-12 вересня 2019 року взято участь у Київській міжнародній конференції з 
безоплатної правової допомоги. На конференції розглядались актуальні питання 
створення ефективних моделей управління для посилення незалежності та 
сталості систем безоплатної правової допомоги, системного підходу до 
забезпечення доступності та якості правової допомоги, забезпечення якості 
безоплатної правової допомоги, впровадження інновацій, залучення громад та 
посилення правової спроможності, прийняття рішень на основі аналізу даних: 
удосконалення доступу до правової допомоги. 

 

Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку 
для наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid».                                                                

 
З метою обміном досвідом та формування кращих практик консультування 

клієнтів системи БПД, заступником директора центру Олесею Пирковською 
складено та розміщено правові консультацій на теми: 
1) Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення     
2) Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого 
Наповненні консультації оновлюються через довідково-інформаційну платформу 
правових консультацій «WikiLegaLAid». 
 

[1.3.] Децентралізація  системи БПД. 

Здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку взаємодії 
Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу 

 

Регіональним центром проводяться розподіли відкритих асигнувань за 
мережею в розрізі центрів, відповідальних за виконання заходів. 

За звітний період Регіональному центру були надані пропозиції з Місцевих 
центрів з НБВПД у Чернігівській області щодо необхідності внесення змін по 



перерозподілу кошторисних призначень шляхом їх наближення з метою 
виконання центрами завдань та повноважень. 

За результатами наданих пропозицій Регіональним центром були 
направлені листи Координаційному центру з надання правової допомоги щодо 
проведення  змін до кошторисів та планів асигнувань в розрізі бюджетних 
програм з метою раціонального та економного використання бюджетних коштів 
між МЦ з надання БВПД та недопущення простроченої кредиторської 
заборгованості. 

  
Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного 
планування та моніторингу діяльності 

За звітний період здійснено виплату адвокатам за надані послуги БВПД в 
сумі 3464,91 тис. грн.  в повному обсязі від профінансованих.  

Повністю було погашено кредиторську заборгованість по оплаті послуг та 
відшкодуванню витрат адвокатів з надання БВПД в сумі 1493,7 тис. грн., в т. ч. 
простроченої – 926,8 тис., яка склалася станом на 01 квітня 2019р. за рахунок 
проведених змін до плану асигнувань Головним розпорядником бюджетних 
коштів. 

На придбання товарів, робіт і послуг Центром було використано 65,9 тис. 
грн. 

Регіональним центром складена зведена бюджетна та фінансова звітність 
центрів по виконанню бюджету у звітному періоді, направлена через 
автоматизовану систему «Е-казна» та Координаційному центру з надання 
правової допомоги.   

 

Проведення моніторингу діяльності місцевих центрів/бюро правової 
допомоги 

Заступник начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області Анатолій Леоненко в 
рамках робочих відряджень, запланованих у 2019 році, здійснив моніторинг 
роботи: 

-  20 серпня 2019 року Менського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- 27 серпня 2019 року Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- 30 серпня 2019 року Бобровицького бюро правової допомоги 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

- 02 вересня 2019 року Новгород-Сіверського бюро правової допомоги 
Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

- 18 вересня 2019 року Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 



- 24 вересня 2019 року Козелецького бюро правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

В ході перевірки Анатолій Леоненко проаналізував статистичну 
інформацію щодо показників діяльності центру, результати опитування клієнтів, 
дослідив порядок видачі та реєстрації доручень, прийом, перевірку та зберігання 
актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звернув увагу 
начальників відділів на типові проблемні питання, що виникають у процесі 
діяльності центру. 
 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно- аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
 
Здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпечення та 
планування 

 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  
наказів  та інших нормативно – правових актів. 

Щомісячно проводиться розподіл коштів  по мірі їх надходження на РЦ та 
МЦ. 

Здійснено планування та оприлюднено на веб-сайті План допорогових 
закупівель товарів, робіт та послуг. 

Протягом ІІІ кварталу закупівля нових технічних засобів не проводилась. 
Щомісячно готуються статистичні таблиці щодо результатів надання 

БВПД, які використовуються для підготовки інформаційних довідок, аналітичних 
таблиць навантаження адвокатів, підготовки графіків чергувань адвокатів та ін. 
таблиці та довідки щомісячно оприлюднюються на веб-сайті Регіонального 
центру для ознайомлення. 
 

За звітній період було підготовлено та розміщено 36 статей на веб-сайті 
Центру.            

 
 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07.2019 по 30.09.2019 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 455 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 107 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
• 214 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 18 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
• 21 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 66 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків, відповідно 

до статті 537 КПК; 
• 27 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  
 

 
Діаграма 1. Розподіл осіб за категоріями питань у продовж ІІІ кварталу 2019 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром  
у продовж ІІІ кварталу 2019 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 4 бесіди з клієнтами.  
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