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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.] 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 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

 

  



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

У І кварталі 2017 року Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області здійснювалися заходи, 
направлені на переорієнтацію системи безоплатної правової допомоги з надання 
правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад.  
 

 З метою посилення практичної 
компетентності майбутніх правників та 
попередження протиправної поведінки серед 
молоді 02 березня 2017 року заступник 
директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області Олеся 
Пирковська та голова територіального 
відділення ГО «Об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» 
Микола Росомаха зустрілися зі студентами 

юридичного відділу Чернігівського кооперативного коледжу Чернігівської 
облспоживспілки. Захід пройшов за темою «Забезпечення доступу до правової 
допомоги у кримінальному процесі». Для присутніх були висвітлені 
основоположні аспекти безоплатної вторинної правової допомоги в Україні. 
Також, правознавці розповіли слухачам про професійні тонкощі здійснення 
захисту під час розгляду справи у суді та поділилися власним практичним 
досвідом. Студенти охоче спілкувалися з доповідачами, ставили запитання. 
Зустріч відбулася у форматі конструктивного діалогу між молоддю та фахівцями 
у галузі права. 

Задля розвитку мережі партнерів системи 
безоплатної правової допомоги, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної 
допомоги 24 березня 2017 року на пленарному 
засіданні Новгород-Сіверської районної ради 
(12 сесія сьомого скликання) була прийнята 
«Програма правової освіти та надання 
безоплатної правової допомоги населенню 
Новгород-Сіверського району на 2017 – 2019 
роки». В роботі сесії взяла участь директор 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області Ірина Протченко. Серед присутніх 

були також: керівники районної державної адміністрації, керівники бюджетних 
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установ та закладів, сільські голови, представники місцевих засобів масової 
інформації 

  28 березня 2017 року у м. Чернігів відбувся 
круглий стіл на тему «Посилення правових 
можливостей місцевих громад Чернігівської 
області: проблеми та перспективи». У заході 
взяли участь директор Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Ірина 
Протченко; начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 

допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олена Михайленко; керівник програм Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини Наталія Кулікова; консультант з 
бюджетних питань Офісу реформ при Чернігівському регіональному відділенні 
Асоціації міст України Микола Силенко; директор Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
Володимир Бойко; заступник начальника Управління землеустрою та охорони 
земель Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Ігор 
Пузан. Серед присутніх, також, були представники об’єднаних територіальних 
громад Чернігівщини та засоби масової інформації. Метою зустрічі стало 
налагодження ефективного діалогу та обговорення конкретних шляхів співпраці 
Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги з органами місцевого самоврядування. 

      В рамках проведення інформаційно-
роз’яснювальних і комунікативних заходів та 
з метою проведення регулярних презентацій 
діяльності 18 січня 2017 року під час спільної 
прес-конференції Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області та 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області, директор Регіонального центру Ірина 

Протченко розповіла про розвиток надання правової допомоги 
у 2016 році. Пріоритетним напрямком у роботі  визначено 
ефективний діалог та обговорення конкретних шляхів 
співпраці з органами місцевого самоврядування. 

28 березня 2017 року спеціалістами Регіонального 
центру з надання БВПД у Чернігівській області проведено 
чергове "вуличне" інформування населення про право на 
безоплатну правову допомогу.  
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 З метою проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних 
заходів з метою висвітлення діяльності 
Регіонального центру протягом січня-
березня 2017 року у друкованих та 
Інтернет виданнях було розміщено 13 
матеріалів. Також, самостійно був 
виготовлений відео матеріал, який в 
подальшому був розповсюджений серед 
ЗМІ. 

 

 

З метою регулярного висвітлення діяльності 
Регіонального центру за звітній період 
вийшло 3 сюжети на місцевих телеканалах і 1 
матеріал на Чернігівському обласному радіо.  

 
 
 
 

      З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
у І кварталі 2017 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 06.01.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
2) 10.01.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленка М.Д. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 
3) 17.01.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Коваленка М.А. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 
4) 18.01.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Єрашова Р.В. та 
Атавіна О.С. в Апеляційному суді Чернігівської області; 
5) 25.01.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гробка С.В. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
6) 25.01.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Коваленка М.А. та 
Фасти Є.М. в Апеляційному суді Чернігівської області; 
7) 09.02.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області;  
8) 09.02.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Рябініна Д.Д. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 
9) 16.02.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Лизака Г.Г. та   
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Куролеса М.Г. в Щорському районному суді Чернігівської області;  
10) 13.03.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кухти В.Б., 
Коваленка М.А. та Марченка Г.М. в Бахмацькому районному суді Чернігівської 
області; 
11) 27.03.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кашуби М.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова.  
12) 30.03.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Веремій Т.М. та 
Яковлева А.Л. в Деснянському районному суді м. Чернігова. 

З метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці протягом січня-березня поточного року на базі Регіонального 
центру було проведено 6  робочих зустрічей адвокатів. 

 
Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 

метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 09.02.2017 та  
25.01.2017 року проведено бесіди з клієнтами, які отримують БВПД. 

З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються суб’єктам 
права на БПД, у І кварталі 2017 року проведилося анкетування таких осіб. 

08 лютого 2017 року – проанкетовано громадянку Болотову О.І. з приводу 
задоволеності якості правової допомоги, отримуваної нею від адвоката Роговець 
В.Д., яка надає безоплатну вторинну правову допомогу за дорученням 
Чернігівського місцевого центру від 30.06.2016 № 1-113/16.  

27 березня 2017 року – проанкетовано громадянина Педору В.А. з приводу 
задоволеності якості правової допомоги, отримуваної ним від адвоката Рудніка 
А.М., який надає безоплатну вторинну правову допомогу за дорученням 
Ніжинського місцевого центру від 13.10.2016 № 45-116/16.   

 
Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 

метою узагальнення прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської 
діяльності за період січень-березень 2017 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 07.02.2017 № 06-
24/89/04, від 06.03.2017 № 06-24/153/04 та від 04.04.2014 № 06-24/220/04.  

Також, з метою узагальнення типових питань, з якими зверталися 
громадяни до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області протягом січня-березня 2017 року, підготовлено 
та направлено до Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 
07.02.2017 № 06-24/90/04, від 06.03.2017 № 06-24/155/04 та від 06.04.2017 № 06-
24/225/04.  

 
З метою перевірки дотримання процедури та якості надання місцевими 

центрами  первинної і вторинної правової допомоги у І кварталі поточного року 
здійснювалися моніторинги діяльності місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області (22 лютого – Менський 
місцевий центр, 01 березня – Ніжинський місцевий центр, 28 березня – 
Чернігівський місцевий центр).   

 



Також, протягом січня-березня 2017 року проводилися заходи з метою 
перевірки якості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, 
які уклали контракти з Центрами. 

Так, 14.02.2017, 20.02.2017, 20.03.2017 та 21.03.2017 до Комісії з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги Ради адвокатів Чернігівської області направлялися запити з 
метою проведення перевірки за діяльністю адвокатів, які працювали за 
дорученнями центрів.  

Також, на виконання вимог Наказу Міністерства юстиції України від 
25.02.2014 року № 386/5 «Про затвердження стандартів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі», 30.03.2017 
року до Менського районного суду Чернігівської області було направлено лист за 
вих. № 06-25/206/04 щодо проведення зустрічної перевірки поданих адвокатами 
даних відповідно до відзвітованих доручень. 
 

 
 

З метою налагодження співпраці із 
представниками адвокатського 
самоврядування Чернігівської області 09 
лютого у Регіональному центрі відбулася 
робоча зустріч з Чернігівським 
поліцейським омбудсменом Анною 
Панасюк, головою Ради адвокатів 
Чернігівської області Галиною Якубою, 
головою територіального відділення ГО 

«Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» Миколою 
Росомахою та адвокатами, які співпрацюють з центром. З головою Ради адвокатів 
Чернігівської області Галиною Якубою було заплановано проведення спільних 
правоосвітніх заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів та 
обговорено механізм розгляду звернень, що направляються Регіональним центром 
до Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 
безоплатної правової допомоги.  

 
 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  5 
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД.  

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 4 листи до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області. 
 

З метою забезпечення дотримання прав затриманих осіб, 3 та 10 лютого у 
Регіональному центрі відбулися робочі зустрічі з Чернігівським поліцейським 



омбудсменом – Анною Панасюк. Під час 
зустрічей обговорено ряд нагальних питань. 
Зокрема, було проаналізовано виявлені у 2016 
році випадки порушення права на захист 
затриманих осіб, та досягнуто домовленості 

щодо унеможливлення таких випадків у поточному році. На виконання 
Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією України та 
Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги 
від 12.02.2016, сторони також домовилися про проведення спільних навчань 
працівників поліції в регіоні. Також, було сплановано проведення спільних 
зустрічей з адвокатами, що співпрацюють з Центром, з метою забезпечення 
гарантій адвокатської діяльності, а також виявлення, запобігання та недопущення 
випадків порушення таких гарантій. 

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

З метою виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань та  визначення 
тем, графіка проведення було розроблено анкету «Вивчення потреб у навчанні 
працівників місцевих центрів з надання БВПД». 

Проанкетовані директори, головні бухгалтери та спеціалісти відділів 
представництва місцевих центрів.  

За результатами анкетування було сплановано проведення 23 березня 2017 
року навчання  з начальниками відділів представництва та представників бюро 
правової допомоги за темою «Представництво у цивільному процесі». 

 
01 березня 2017 року на базі 
Регіонального центру, з метою 
підвищення кваліфікації працівників 
місцевих центрів, організовано та 
проведено навчання: 

-   з відповідальними 
працівниками за прийом актів 
місцевих центрів на тему  «Оплата 
послуг та відшкодування витрат 
адвокатам, що надають безоплатну 
вторинну правову допомогу».  

 
 

- з бухгалтерами місцевих 
центрів. 
Головні бухгалтери обговорювали 
питання щодо  складання актів, 
оплати праці працівників, ведення 
бухгалтерського обліку, складання 
плану державних закупівель та їх 
проведення та інше. 
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10 березня 2017 року 
Регіональним центром спільно з 
Радою адвокатів Чернігівської 
області та ГО «Об’єднання 
адвокатів БПД» організовано та 
проведено  тренінг для адвокатів 
Чернігівської області на тему 
«Застосування практики 
Європейського суду з прав 
людини».  

 
 

 
 

02 березня відбулася робоча нарада з інтегратором Менського місцевого 
центру під час якої проведено практичне навчання щодо співпраці зі ЗМІ. 
 

 
31 березня проведено робочу зустріч з 

інтегратором Чернігівського місцевого 
центру щодо передачі обов’язків та справ у 
зв’язку зі звільненням. 

 
 
 
 
 
 

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. 

З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 
взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період 
була сформована мережа на 2017 рік розпорядників бюджетних коштів 
Регіонального центру та підпорядкованих місцевих центрів за програмами 
фінансування, виконавцем яких є Координаційний центр з надання правової 
допомоги. 

Складено розрахунки матеріально-технічного забезпечення потреб 
Регіонального та місцевих центрів  з надання безоплатної вторинної  правової 
допомоги за видатками відповідно до програм бюджетного фінансування. 

Регіональним центром затверджено кошториси та плани асигнувань з 
розрахунками за видатками місцевих центрів; здійснено перевірку потреб у 
штатних одиницях з  метою забезпечення виконання заходів на 2017 рік; складено 
та надано пропозиції до  Координаційного центру з надання правової допомоги 
щодо внесення змін до кошторисів в межах затверджених сум в розрізі 
бюджетних програм. Проведено розподіли відкритих асигнувань за мережею в 
розрізі центрів, відповідальних за виконання заходів.  

Здійснено виплату в сумі 578, 300 тис. адвокатам за надані послуги надання 
БВПД за звітний в повному обсязі від профінансованих. На використання товарів, 
робіт і послуг Центром було використано 841, 0 тис. грн. 

23 березня 2017 року на базі Регіонального центру, з метою підвищення 
кваліфікації та розвитку професійних навиків спеціалістів бюро правової 
допомоги та працівників місцевих центрів, відбулося внутрішнє навчання на тему 
«Представництво у цивільному процесі». 

  



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

 
10 березня 2017 року було проведено 
анкетування адвокатів з питання створення в 
Чернігівській області офісу громадського 
захисту. Участь у анкетуванні взяли 23 
адвоката, які співпрацюють з центром. 
Результати проведеного опитування 
узагальнені та направлені до Координаційного 
центру з надання правової допомоги листом від 
21.03.2017 року за № 06-24/191/04.    

 
 

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

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. 

Протягом І кварталу закупівля нових технічних засобів не проводилась. 
На виконання плану з розбудови комплексної інформаційно-аналітичної 

системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій у Чернігівському РЦ 
було виконане тестове впровадження автоматичної системи обліку робочого часу 
та оцінки ефективності роботи працівників за комп'ютером Yaware.Timetracker. 
Даний програмний продукт дозволяє керівнику отримати оперативну аналітичну 
інформацію щодо завантаженості співробітників та ефективності використання 
робочого часу при роботі з ПК для виконання завдань. За результатами оцінки 
звіту керівник має змогу оптимізувати роботу співробітників та більш ефективно 
управляти організацією. 

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 розміщенно 84 статі, матеріали про 
роботу РЦ, МЦ, бюро правової допомоги на веб-сайті Центру. 
  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.01.2017 по 31.03.2017 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 503 доручення 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 15 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 103 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

статті 537 КПК; 
• 48 – 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 2017 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 
продовж І кварталу 2017 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 17 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 2 бесіди з клієнтами.  
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