
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

 Регіонального центру  з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги у Чернігівській області 

у І кварталі 2016 року  
 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
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 15 фактів 
порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД.  

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлені листи до Головного 
управління Національної поліції у Чернігівській області, прокуратури 
Чернігівської області та Управління СБУ у Чернігівській області за вихідними: № 
06-25/70/03 від 19.02.16; № 06-25/73/03 від 19.02.16; № 6-25/74/03 від 19.02.16; 
№06-25/100/03 від 09.03.16; № 06-25/105/03 від 09.03.16; № 06-25/106/03 від 
09.03.16; №06-25/144/03 від01.04.16; № 06-25/145/03 від 01.04.16. 

За перший квартал 2016 р. за повідомленнями Центру притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 6 працівників поліції. 

Також, 3 лютого 2016 р. представники Регіонального центру на запрошення 
керівництва Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Чернігівській області провели навчання слідчих поліції. В ході зустрічі 
увагу було приділено необхідності своєчасного забезпечення права на захист 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину, дотримання порядку 
складання протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
кримінального правопорушення, забезпечення права затриманих осіб на правову 
допомогу захисника за рахунок держави, вимогам щодо дотримання своєчасності 
інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання осіб.  

Аналогічний захід був проведений 
16.03.2016 р. зі слідчими Бобровицького відділу 
поліції Головного управління Національної 
поліції в Чернігівській області. 

З метою моніторингу діяльності місцевих 
центрів в частині забезпечення доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги 
представниками Регіонального центру були 
здійсненні виїзди до Ніжинського МЦ- 



15.03.2016, Менського МЦ- 16.03.2016, Чернігівського МЦ -  14.01.2016; 
14.02.2016; 23.03.2016; 29.03.2016. Під час відряджень були  проведені робочі 
зустрічі з працівниками відділу попередньої роботи з клієнтами, під час яких 
обговорювались питання обізнаності та доступності громадян до безоплатної 
правової допомоги, організації виїзних консультаційних пунктів до громадян, що 
потенційно мають потребу у правовій допомозі. Також були обговорені питання 
організації прийому клієнтів та перевірки їх належності до суб’єктів права на неї, 
питання, по яким частіше звертаються  громадяни за правової допомоги.   
  З метою перевірки доступності до БВПД, під час зустріч з працівниками 
Центру була приділена особлива увага роботі виїзних консультативних пунктів, 
обговорені питання, які виникли під час роботи консультаційного пункту, 
спланована подальша спільна робота в даному напрямі.  Перевірений рівень 
співпраці місцевих центрів в рамках підписаних Меморандумів з органами влади, 
громадськими організаціями та з засобами масової інформації.  
  

Забезпечено збір статистичних даних про надання БВПД з питань, що 
належать до компетенції Відділу і здійснено передачу їх до відділу підтримки та 
розвитку інфраструктури РЦ.  Витребувано та узагальнено інформацію місцевих 
центрів про звернення осіб для отримання БВПД в розрізі районів (05.01.2016; 
05.02.2016; 04.03.2016).   

16.01.2016 р. проведено аналіз інформації місцевих центрів про звернення 
осіб для отримання БВПД в розрізі районів, аналітичну довідку направлено до 
місцевих центрів для опрацювання та вжиття відповідних заходів щодо 
покращення рівня доступності до БВПД. 

16 березня 2016 р. представники 
Регіонального центру відвідали Прилуцьку 
виховну колонію Управління Державної 
пенітенціарної служби України в Чернігівській 
області та зустрілися із засудженими особами, 
які відбувають покарання у вигляді позбавлення 
волі. Метою візиту стало роз'яснення змін до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», внесеними у зв'язку із 
прийняттям Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII. 
 

Участь у заході взяли близько 40 неповнолітніх осіб, які відбувають 
покарання в даній установі. В ході зустрічі представники Регіонального центру 
розповіли присутнім про порядок надання безоплатної вторинної правової 
допомоги засудженим особам, які відбувають покарання у місцях позбавлення 
волі, та види правових послуг, на які мають право особи даної категорії. Особливу 
увагу було приділено питанню правильного оформлення звернень осіб, у яких 
виникла необхідність в отриманні безоплатної вторинної правової допомоги.   
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[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською у І 
кварталі 2016 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 27.01.2016 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кручек О.О., 
Козінової Г.О., Бондаренко П.В. в апеляційному суді Чернігівської області; 
2) 04.02.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Синявського О.М. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
3) 10.02.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Куліша В.Г. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
4) 11.02.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Куліша В.Г. в 
Ріпкинському районному суді Чернігівської області; 
5) 16.02.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
апеляційному суді Чернігівської області;  
6) 23.02.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленка М.Д. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
7) 01.03.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Лизака Г.Г. в 
Городнянському  районному суді Чернігівської області; 
8) 02.03.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Басенка О.О., 
Могілевець О.С., Акуленка В.М. в Деснянському районному суді м. Чернігова; 
9) 10.03.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 



10) 11.03.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Гуца А.М. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
11) 16.03.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Дворніченка М.М. 
в Бобровицькому   районному суді Чернігівської області; 
12) 29.03.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
апеляційному суді Чернігівської області. 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 04.02.2016, 
11.03.2016, 29.03.2016 року проведено бесіди з клієнтами, які отримують БВПД. 

Також, за результатами опрацьованих процесуальних документів, на 
підтвердження участі адвокатів у процесуальних (слідчих) діях та судових 
засіданнях поширено 2 приклади кращих практик адвокатської діяльності 
(адвокати Микола Росомаха та Володимир Кухта) та 16 прикладів успішного 
захисту (адвокати: Микола Росомаха, Тетяна Чікова, Володимир Кухта, 
Володимир Сухоцький, Микола Самойленко, Максим Овсяннік, Гуц Анатолій, 
Гуц Микола, Яременко Михайло, Кантур Олександр, Кузьменко Ігор, Верех 
Антоніна, Лизак Григорій, Сергій Дедіченко, Павло Бондаренко).  

23 березня 2016 року на запрошення Ради адвокатів Хмельницької області, 
заступник директора Регіонального центру Олеся Пирковська взяла участь у 
круглому столі, присвяченому розгляду окремих питань, що виникають при 
здійсненні оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 
безоплатної правової допомоги.  

 
 



[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 
ними. 

 
     З метою підвищення кваліфікації адвокатів, які надають БВПД, 31.03.2016 року 
на базі Регіонального центру проведено навчальний захід для адвокатів з метою 
роз’яснення положень Методики  обчислення розміру винагороди адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу.  Участь у семінарі взяли 8 
адвокатів, спеціалісти Регіонального центру та Чернігівського місцевого центру.  

 
В рамках проведення практичних навчань адвокатів із запрошенням до 

участі в них представників правоохоронних органів, 03.02.2016 року проведено 
навчання слідчих Чернігівського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області.  

 
16.03.2016 року представниками 

Регіонального центру проведено навчання слідчих 
Бобровицького відділення поліції Ніжинського 
відділу поліції. 
 

 
 

 
 
 
 



[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад. 

 
В рамках виконання Плану роботи Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області на 2016 рік, 
були проведенні виїзні наради – навчання для інтеграторів місцевих центрів 
області.  

 
 

Задля налагодження співпраці з органами державної влади та співпраці 
Регіонального та Місцевих центрів, 15 лютого 2016 року, начальник відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації 
Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області Вероніка Рибак та начальник відділу взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Ніжинського місцевого центру Олена 
Іванова зустрілися із заступником керуючого справами, начальником 

аналітичного відділу виконавчого 
апарату Ніжинської районної ради 
Євгенієм Коваленком. Було розглянуто 
питання покращення та розширення 
прийнятої 26 січня 2016 року Програми 
розвитку безоплатної правової допомоги 
населенню Ніжинського району на 2016-
2018 роки в частині підвищення рівня 
обізнаності населення щодо 
функціонування системи безоплатної 
правової допомоги. 

 
 

Сприяючи реалізації проекту 
«Інтеграція первинної і вторинної 
безоплатної правової допомоги на 
рівні територіальних громад 
Чернігівської області», що реалізовую 
Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини, було проведено 
ряд робочих зустрічей з метою 
планування проектної діяльності.  
 



 
 
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 
 

 За ініціативою Регіонального центру  з метою забезпечення функціональної 
взаємодії МЦ та РЦ було заплановано та  проведено  робочі зустрічі під час яких 
розглядались окремі напрями роботи працівників РЦ та МЦ відповідних 
структурних підрозділів, а саме: 
-  19.01.2016 р. проведена скайп-конференція з директорами МЦ з питань 
пріоритетних напрямків роботи на 2016 рік; 
-    09.02.2016 р. (Чернігівський МЦ), 12.02.2016 р. (Менський МЦ),15.02.2016 р. 
(Ніжинський МЦ) проведено навчання інтеграторів МЦ з метою налагодження 
взаємодії з засобами масової інформації щодо системи БПД, набуття практичних 
знань та навичок для роботи у соціальній мережі Facebook, а також обговорено 
поточні питання; 
-  16.02.2016 р. представниками Регіонального центру проведено навчання 
спеціалістів місцевих центрів, що відповідають за ведення діловодства; 
-    14.01.2016 р. (Чернігівський МЦ), 28.01.2016 р.(Ніжинський МЦ) 15.03.2016 р., 
(Менський МЦ) на базі Регіонального центру проведено робочі зустрічі з 
начальниками відділів організації надання БВПД та роботи з адвокатами МЦ 
щодо проблемних питань, які можуть виникати при прийнятті звітності від 
адвокатів за виконаними дорученнями; 

- 29.02.2016 р. проведено робочу зустріч за участю директорів МЦ. Під час 
заходу були обговорені питання щодо утворення бюро, передачі майна та 
узгоджені пропозиції сторін. 
 

Регіональним центром забезпечено спільне фінансове планування.  
Були організовані та проведенні засідання керівної ради у директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області спільно з директорами МЦ та головними бухгалтерами 
Центрів, на такі теми:  

1. Про затвердження Плану заходів на 2016 рік. (16.02.2016) 
2. Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 

року № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової допомоги». (25.02.2016)    

3. Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель  та 
визначення відповідальної уповноваженої особи. (18.03.2016)                                                                                

Регіональним центром забезпечується  актуалізація інформації на веб-сайті 
Регіонального центру, повнота та достовірність бази даних отриманих 
повідомлень про затримання, постанов/ухвал про призначення захисника, виданих 
доручень. Забезпечується повнота та достовірність локального реєстру адвокатів, 
що мають право надавати БВПД. 

 
 

 
 



[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його 
функцій. 

 
З метою визначення шляхів удосконалення, покращення результативності та 

ефективності діяльності  Регіонального центру  ведеться робота над розвитком 
інституційної спроможності центру у виконанні покладені на нього функцій через 
впровадження та використання сучасних інформаційних та інтерактивних 
технологій,  представлення інформації правового характеру широкому колу 
зацікавлених осіб.  

 Зокрема, у січні 2016 року Регіональним центром разом із Регіональним 
координатором по зв»язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Чернігівській області Лепехою А.Г. підписано План 
заходів правоосвітнього та правовиховного характеру на 2016 рік. 

 14 березня 2016 року директором Регіонального центру проведено зустріч з 
Едуардом Альохіним, т.в.о. начальника Головного управління  Національної 
поліції в Чернігівській області. Під час зустрічі обговорили питання співпраці 
щодо сприяння дотримання прав затриманих правоохоронними органами 
громадян та забезпечення гарантій прав людини на захист, а також положення 
меморандуму про співпрацю, який підписано 12 лютого 2016 року між 
Міністерством юстиції та Національною поліцією та подальші кроки взаємодії 
Центру і правоохоронців Чернігівської області. 

16 березня 2016 року представниками Регіонального центру проведено 
«вуличне» інформування населення  м.Бобровиця та м.Прилуки з питань 
безоплатної правової допомоги. Під час спілкування жителів міст було 
ознайомлено з системою безоплатної правової допомоги та порядком її надання, 
акцентовано увагу на роботу Ніжинського місцевого центру, який обслуговує 
дану територію. 

  24 березня 2016 року Регіональним центром 
разом із ГТУЮ у Чернігівській області  проведено 
прес-конференцію на тему «Реформування 
територіальних органів юстиції та системи надання 
безоплатної правової допомоги, вдосконалення 
системи он-лайн послуг». 

 
 
 

 
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
Поширюючи інформації щодо функціонування системи БПД у Чернігівській 

області, в тому числі результатів діяльності регіонального та місцевих центрів 
здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із 
регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, 
виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі 
Інтернет, проведення прес-конференцій тощо. Деякі матеріали: 



 
 

Спільно з інтеграторами був розроблений тренінг для представників ЗМІ щодо 
ознайомлення з системою БВПД та коректним використанням термінів в 
написанні статей. Тренінг був проведений на базі кожного з  місцевих центрів 
області спільно з комунікатором Регіонального центру. 

 
Постійно проводилися робочі зустрічі з головними редакторами та в рамках цього 
відбувалося налагодження співпраці місцевих центрів з редакціями друкованих 
засобів масової інформації області. 

 
 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За оперативною інформацією з 01.01.2016 по 31.03.2016 року регіональним 

центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 487 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 3 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 105 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

статті 537 КПК; 
• 52 – 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 І кварталу 2016 року 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 
продовж І кварталу 2016 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 3 бесіди з клієнтами; 
• поведено 4 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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