
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 
 

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

плану діяльності на 2018 рік у І 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.] Переорієтація системи БПД  з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад. 
 

 «Я маю право» 
06 березня 2018 року начальник відділу комунікації та забезпечення доступу 

до публічної інформації Регіонального центру Вероніка Рибак спільно з 
директором Чернігівського місцевого центру з надання БВПД Володимиром 
Бобруйком взяли участь у засіданні за «круглим столом» разом з представниками 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області та 
представниками інститутів громадянського суспільства. 

Учасники круглого столу мали змогу дізнатися про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, 
територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних 
донорів та партнерів. 
 

 
 

28 березня 2018 року взято участь у засіданні Чернігівської обласної МКМР 
з правової освіти населення. Говорили про стан виконання регіонального плану 
заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в І кварталі 
2018 року, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по правам учасників 
АТО, членів їх сімей, біженців та внутрішньо переміщених осіб, роботу виїзних 
мобільних пунктів консультування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та ін. 

 
 



 
 

 
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 
 

06 лютого 2018 року у приміщенні 
комунального закладу «Чернігівський центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ і 
організацій» директор Регіонального центру 
провела лекцію для новопризначених 
спеціалістів районних державних 
адміністрацій Чернігівщини. 

 
15 лютого в м. Чернігів відбулася робоча зустріч 

директора Регіонального центру з директорами 
Чернігівського і Дніпропетровського Центрів розвитку 
місцевого самоврядування Іриною Кудрик та Оленою 
Тертишною. 

Під час зустрічі присутні обговорили можливу 
співпрацю щодо надання правової допомоги 37 
об’єднаним територіальним громадам Чернігівщини, 
реалізацію та прийняття програм надання БПД, а також 
проведення спільних заходів. 
 
 
 

 
 
 

 



21 лютого у приміщенні Чернігівського 
центру розвитку місцевого самоврядування 
заступник директора Регіонального центру 
провела лекцію для старост об’єднаних 
територіальних громад Чернігівщини. 
 
  
 
 

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

27 лютого директор Регіонального 
центру спільно з начальником Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Олегом Трейтяком та 
представником Чернігівського громадського 
комітету захисту прав людини Наталією 
Куліковою провели робочу зустріч щодо 
організації круглого столу на тему: 

«Запобігання насильству в сім’ї». 
28 березня 2018 року заступник 

директора Регіонального центру Олеся 
Пирковська взяла участь у круглому столі на 
тему: «Реформа системи виконання рішень, 
виклики та перспективи». 

Учасниками заходу також були судді 
Апеляційного суду Чернігівської області та 
Чернігівського окружного адміністративного 
суду, представники Головного 
територіального управління юстиції в 
області, обласної Ради адвокатів, 

регіональний координатор Уповноваженого ВР з прав людини та громадські 
активісти. 
 
Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти. 
 

5 березня начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олена Якубенко та начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру Ірина 
Бондаренко провели семінар для працівників комунального закладу «Чернігівська 
обласна бібліотека для дітей». Під час заходу працівники центру розповіли 
присутнім про систему безоплатної правової допомоги та історію її  створення на 
Чернігівщині. 



 
 
Проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ не рідше одного разу на 
квартал.  
 

06 лютого в приміщені Чернігівської обласної державної адміністрації 
відбувся спільний прес-брифінг щодо роботи системи надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області в 2017 році та підсумки 
роботи юстиції на Чернігівщині. 

 
 
 
 
 
 



05 лютого, 28 лютого, 01 березня 2018 року проведення вуличне інформування 
та флешмоби з метою інформування населення та поширення інформаційних 
роздаткових матеріалів. 
 

 
 

 
 
 
Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та друкованих 
засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня 
реклама (соціальна реклама) міського типу. 
 

За звітній період у Інтернет-виданнях було опубліковано 4 інформаційні 
матеріали про роботу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області.  
 



 

  
 
 
Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами 
НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам 
порушення прав людини на захист та отримання БПД 
 

30 січня 2018 року  у приміщенні Ріпкинського бюро правової допомоги 
відбувся виїзний прийом громадян з метою вирішення проблемних питань у 
діяльності органів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини. 

Працівники Регіонального центру 
проінформували присутніх про 
загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я маю право», метою якого є 
підвищення правової свідомості українців та 
інформування громадян щодо механізмів 
захисту їхніх прав у повсякденному житті у 
правовий спосіб. Бажаючі отримали 
інформаційні матеріали. 
 
 

 
 
 



22 лютого 2018 року у приміщенні Городнянського бюро правової допомоги 
відбувся виїзний прийом громадян з метою вирішення проблемних питань у 
діяльності органів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини. 
 

 
22 березня 2018 року у приміщенні Носівського бюро правової допомоги 

відбувся виїзний прийом громадян з метою вирішення проблемних питань у 
діяльності органів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини. 
 

 
 
Організація виїздів до громадян, які потребують БПД та не мають 
можливості самостійно прибути до МЦ (адресна правова допомога) 

 
31 січня 2018 року в Чернігівському 

центрі соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних за підтримки громадської 
організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних» 
відбувся спільний прийом громадян з 
надання адресної безоплатної правової 
допомоги незахищеним верствам населення. 
 
 



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 І кварталі 2018 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 12.01.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кашуби М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
2) 19.01.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Костюченка В.К. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 
3) 24.01.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лєскова В.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 
4) 02.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Могілевець О.С. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
5) 14.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лєскова В.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
6) 21.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Чикилевської О.В. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 
7) 22.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Савицького І.О. в 
Деснянського районному суді м. Чернігова; 
8) 22.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Логвіна С.А., 
Чикилевської О.В., Шолох О.В. в Новозаводському районному суді м. Чернігова;  
9) 05.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Чикилевської О.В. та 
Веремій Т.М. в Деснянському районному суді м. Чернігова; 
10) 13.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Росомахи М.О. та 
Єрашова Р.В. в Апеляційному суді Чернігівської області;  
11) 22.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О. та 
Гробка С.В. в Чернігівському районному суді Чернігівської області.  
12) 26.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Росомахи М.О. та 
Чикилевської О.В. в Деснянському районному суді м. Чернігова. 
 
 
Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з 
метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 
співпраці 
 

З метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці протягом січня-березня поточного року на базі Регіонального 
центру було проведено 7  робочих зустрічей адвокатів. 
 

05 лютого 2018 року у м. Чернігів відбулася перша робоча зустріч з 
адвокатами, які пройшли конкурс з відбору адвокатів, що залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області. 
Під час зустрічі адвокатам було роз’яснено механізм подальшої співпраці при 



укладенні контракту про надання БВПД (кримінальні/цивільні справи), як 
відбувається чергування адвокатів, обчислюється розмір винагороди адвоката. 
Неабияку увагу присутніх на дотримання адвокатами стандартів якості надання 
БВПД звернула заступник директор Олеся Пирковська. 
 

 
 

 
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 22.02.2018, 13.03.2018 та 
22.03.2018 року проведено бесіди 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 106 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 
63 клієнти місцевих центрів, результати опитування проаналізовані та викладені у 
довідках про результати проведення моніторингів. 

 
 

Підготовка інформації щодо кращих практик захисту та типових звернень 
громадян 

 
        Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з метою 
узагальнення прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської 
діяльності за період січень-березень 2018 року підготовлено та направлено до 



Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 07.02.2018 № 06-
24/75/04, від 07.03.2018 № 06-24/120/04 та від 05.04.2018 № 06-24/167/04.  
     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 2018 року, підготовлено та 
направлено до Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 
07.02.2018 № 06-24/76/04, від 07.03.2018 № 06-24/119/04 та від 05.04.2018 № 06-
24/168/04.  
 
 
Організація та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих столів та 
інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 
самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами 
 

25 січня 2018 року у м. Чернігів 
проведено навчальний практикум для 
адвокатів щодо впровадження стандартів 
якості надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у цивільному, 
адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі. 

Навчальний захід провела адвокат-
тренер, заступник директора Регіонального 
центру Олеся Пирковська. 

 
13 лютого працівники місцевих центрів та їх структурних підрозділів в 

рамках тренінгу дізнавалися про стандарти якості надання БВПД у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. 

Тренінг провела заступник начальника Регіонального центру Олеся 
Пирковська. 

 

 
 
 



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  12 
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. 
 
Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, навчань, лекцій з 
співробітниками національної поліції Чернігівської області 
 

 
 

У першому кварталі поточного року спеціалістами Регіонального центру 
спільно із представниками Управління забезпечення прав людини Національної 
поліції у Чернігівській області України Анною Солодько та Аліною Муромець 
було проведено ряд робочих зустрічей із працівниками поліції.  

Так, 30 січня 2018 року була проведена 
зустріч зі слідчими Ріпкінського відділення 
поліції. 

22 лютого 2018 року проведено зустріч 
зі слідчими Городнянського відділення 
поліції. 
 
 
 



22 березня 2018 року була проведена зустріч зі слідчими Носівського 
відділення поліції. У ході таких зустрічей особливу 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 та останнім змінам в законодавстві щодо 
функціонування та розвитку системи БВПД. 
 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД. 
 
 
Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань 
адвокатів та працівників центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх 
роботи 
 

29 березня 2018 року у Регіональному центрі проведено навчальний семінар 
для адвокатів, які пройшли 9-ий конкурс з відбору адвокатів та співпрацюють з 
системою безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час заходу для присутніх було роз’яснено положення Методики 
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, обговорено питання видачі та виконання доручень, 
оформлення звітних документів за дорученнями з наданням БВПД. 
 

 
 
Проведення заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 
кваліфікації (навчання, дистанційне он-лайн навчання, семінари, тренінги) 
для персоналу центрів, адвокатів та партнерських інституцій 
 

13 лютого 2018 року в м. Чернігів проведено тренінг для працівників 
місцевих центрів та їх структурних підрозділів на тему: «Вирішення актуальних 
правових проблем вразливих верст населення в місцевих громадах». 



 
 

 
 
 
Проведення заходів з вивчення потреб у послугах міжрегіональних ресурсно- 
комунікаційних платформ та формування переліку потенційних організацій-
партнерів для них (університети, громадські організації, благодійні фонди, 
експерти, лідери громадської думки тощо) 
 
23 березня 2018 року  начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Ірина Бондаренко та начальник відділу 
підтримки та розвитку інфраструктури Регіонального центру Денис Бокач 
провели навчання для працівників місцевих центрів щодо коректного планування 
та звітування у роботі. 
 

 



 
 
 
Внесення пропозицій до проекту календаря заходів на базі платформи з 
урахуванням потреб у підвищенні кваліфікації, організації круглих столів, 
семінарів, тренінгів тощо. 
 

22 березня 2018 року  були надіслані пропозиції до Координаційного центру 
щодо можливих тем навчань для бухгалтерів РЦ, МЦ та спеціалістів відділів 
фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку.   
 
 
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 

 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 2018 рік розпорядників бюджетних коштів 
Регіонального центру та підпорядкованих місцевих центрів за програмами 
фінансування.  



Регіональним центром були надані Координаційному центру на 
затвердження   кошториси, плани асигнувань та штатний  розпис з розрахунками 
потреби в коштах на 2018 рік. 

Вище зазначені фінансові документи місцевих центрів на 2018 рік  були 
затверджені Регіональним центром. 

  Регіональному центру з Місцевих центрів надаються пропозиції щодо 
необхідності внесення змін по перерозподілу кошторисних призначень шляхом їх 
наближення з метою виконання центрами завдань та повноважень, які 
направляються РЦ на погодження розпоряднику вищого рівня. 
 

Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного 
планування та моніторингу діяльності 

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 2018 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 442,500 тис. адвокатам за надані послуги БВПД за 
звітний період  в повному обсязі від профінансованих. На використання товарів, 
робіт і послуг Центром було використано 15,85 тис. грн. 

 

Проведення моніторингу діяльності місцевих центрів/бюро правової 
допомоги 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Чернігівській області упродовж 1 кварталу 2018 року проведено моніторинг 
діяльності Чернігівського місцевого центру та підпорядкованого йому 
Славутицького бюро правової допомоги, Менського місцевого центру та 
підпорядкованого йому Корюківського бюро правової допомоги, а також 
Ніжинського місцевого центру та підпорядкованого йому Носівського бюро 
правової допомоги.  

Під час здійснення моніторингу, зі 
скриньок «Для відгуків» вилучено 106 
анкет, які вивчено та проведено аналіз 
результатів опитування суб’єктів права на 
безоплатну правову допомогу.  

Проведено вибіркове телефонне 
опитування 63 клієнтів щодо задоволеності 
роботою місцевих центрів/бюро правової 
допомоги, результати опитування 
проаналізовані та викладені у довідках про 
результати проведення моніторингів.  
 



01 лютого 2018 року начальник відділу 
організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу 
Регіонального центру  Ірина Бондаренко з 
метою розвитку компетенцій, навиків та 
підвищення кваліфікації працівника 
Менського МЦ з надання БВПД, 
відповідального за ведення кадрової роботи, 

провела навчання щодо ведення кадрової документації. Також було проведено 
перевірку стану виконання контрольних документів та виконавську дисципліну. 

 

 
 

 
[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. 

Протягом   звітнього періоду  було складено розрахунок потреби в коштах 
за кодами економічної класифікації видатків на 2018 рік по Регіональному центру 
та зведений з місцевими центрами.  

Складено штатний розпис на 2018 рік по РЦ та МЦ . 
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 І кварталу закупівля нових технічних засобів не проводилась. 
23 березня було проведено навчання для працівників місцевих центрів 

щодо коректного планування та звітування у роботі. 



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 42 статі на веб-сайті 
Центру.  

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.01.2018 по 31.03.2018 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 503 доручення 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 8 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 106 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

статті 537 КПК; 



• 51 – 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 2018 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 
продовж І кварталу 2018 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 4 бесіди з клієнтами.  
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