
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

 Регіонального центру  з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги у Чернігівській області 

у ІІ 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 11 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 та прокуратури 
Чернігівської області  за вихідними: № 06-24/207/03 від 04.05.16; № 06-24/253/03 
від 01.06.16; № 06-25/254/03 від 01.06.16. 

За другий квартал 2016 р. за повідомленнями Центру притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 2 працівника поліції, та відповідно до листа від 
07.07.2016 р. Головного управління Національної поліції в Чернігівській області   
відносно двох працівників поліції триває службове розслідування.  

Також, 22.06. 2016 р. в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між 
Національною поліцією України та Міністерством юстиції України у сфері 
надання безоплатної правової допомоги, в приміщенні Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області відбулося навчання перших 
заступників начальників – начальників слідчих відділів (відділень) територіальних 
органів поліції стосовно налагодження взаємодії заради якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. Навчання 
провели представники Регіонального центру та адвокат. В ході навчання особливу 
увагу було приділено вимогам щодо дотримання своєчасності інформування 
центрів з надання БВПД про випадки затримання осіб та останнім змінам в 
законодавстві щодо функціонування та розвитку системи БВПД.  Учасники 
навчання отримали інформаційні матеріали для розміщення в приміщеннях 
територіальних органів поліції для інформування громадян про право на 
безоплатну правову допомогу. 



 

З метою моніторингу діяльності місцевих центрів в частині забезпечення 
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги представниками 
Регіонального центру були здійсненні виїзди до Ніжинського МЦ- 19.04.2016, 
30.05.2016,08.06.2016; Менського МЦ - 27.04.2016; Чернігівського МЦ -   
17.05.2016,06.06.2016. 
          Наприклад, за ініціативою Регіонального центру на базі Ніжинського 
місцевого центру була проведена робоча зустріч директорів та керівників відділу 
попередньої роботи з клієнтами ( фронтлайнерів)   Менського та Чернігівського 
МЦ. Під час робочої зустрічі обговорювались проблемні питання, що виникають 
під час роботи відділу попередньої роботи з клієнтами та шляхи їх вирішення, 
відбулось ознайомлення з веденням документації у відділі Ніжинського МЦ, 
обговорювалась взаємодія між РЦ та МЦ в розрізі доступу до БВПД.  

Також, під час відряджень у ході робочих зустрічей з працівниками відділу 
попередньої роботи з клієнтами обговорювались  питання організації виїзних 
консультаційних пунктів до громадян, що потенційно мають потребу у правовій 
допомозі. Вкотре обговорені питання організації прийому клієнтів та перевірки їх 
належності до суб’єктів права на неї, питання, по яким частіше звертаються  
громадяни за правової допомоги.   
    



 
  

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 (05.04.2016; 
05.05.2016, 06.06.2016).   

З метою покращення роботи та підвищення авторитету місцевих центрів, 
спеціалістами Регіонального центру проаналізовано стан видачі доручень 
місцевими центрами за 5 місяців поточного року, аналітичну довідку направлено 
до місцевих центрів для опрацювання та вжиття відповідних заходів щодо 
покращення рівня доступності до БВПД. 

  
 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською у ІІ 
кварталі 2016 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 06.04.2016 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гробка С.В. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
2) 13.04.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Бондаренка П.В. та 
Верех А.М. в апеляційному суді Чернігівської області; 



3) 19.04.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
4) 25.04.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Дворніченка М.М. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
5) 10.05.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Єрашова Р.В. та 
Дворніченка М.М. в апеляційному суді Чернігівської області;  
6) 20.05.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
7) 27.05.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
апеляційному суді Чернігівської області; 
8) 06.06.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О., 
Дедіченка С.А. та Дворніченка М.М. в Семенівському районному суді 
Чернігівської області; 
9) 07.06.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Овсянніка М.В., 
Павленка С.В. та Козінової Г.О. в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
10) 22.06.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Дворніченка 
М.М. та Піддубка Д.Є.  в Новозаводському районному суді м. Чернігова. 
 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 06.04.2016, 
07.04.2016, 25.04.2016, 20.05.2016 року проведено бесіди з клієнтами, які 
отримують БВПД. 

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 14 прикладів успішного 
захисту (адвокати: Сергій Логвін, Ганна Козінова, Андрій Ширай, Володимир 
Кухта, Микола Коваленко, Микола Кашуба, Оксана Могілевець, Роман Єрашов, 
Тетяна Чікова, Костянтин Сапон, Олександр Атавін, Микола Росомаха, Микола 
Самойленко).   

Протягом квітня-червня проведено анкетування 29 адвокатів, які 
співпрацюють з Регіональним центром за додатками № 7 і 8 до наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 06.04.2015 року № 136 
«Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі». На 
підставі отриманих результатів узагальнено пропозиції щодо поліпшення роботи 
центрів з надання БВПД.  

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

ними. 
 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів, які надають БВПД, 14.04.2016 
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 5 адвокатів, спеціалісти Регіонального центру та Чернігівського місцевого 
центру. 

 
    

    20.04.2016 року на базі Регіонального центру проведено навчальний захід з 
підвищення кваліфікації адвокатів на тему «Дії захисника під час затримання 
особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення».  Участь у заході 
взяло 12 адвокатів.  

   



21.06.2016 року на базі Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено 
семінар з підвищення кваліфікації адвокатів 
на тему «Дії захисника під час затримання 
особи за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення та у разі необхідності 
надання медичної допомоги особам, які 
знаходяться у місцях несвободи». 

 

Протягом квітня-червня на базі 
Регіонального центру було проведено 6  
робочих зустрічей адвокатів з метою обміну 
позитивним досвідом між ними.  

На виконання Меморандуму про 
співпрацю, укладеного у Києві 12 лютого 2016 
року між Міністерством юстиції України та 
Національною поліцією, 25 квітня, 12, 17 та 
26 травня відбулися робочі зустрічі 
представників Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області, юстиції та адвокатської 

спільноти з чернігівськими патрульними поліцейськими. Заходи проводилися з 
метою роз’яснення механізму забезпечення права на захист осіб, затриманих 
правоохоронними органами. 

   
 

22.06.2016 року в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між 
Національною поліцією України та Міністерством юстиції України у сфері 
надання безоплатної правової допомоги, укладеного 12 лютого 2016 року у місті 
Київ, в приміщенні Головного управління національної поліції в Чернігівській 
області відбулося навчання перших заступників начальників – начальників 



слідчих відділів (відділень) територіальних органів поліції Головного управління 
національної поліції в Чернігівській області стосовно налагодження взаємодії 
заради якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 
процесі. Навчання провели представники Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області: заступник 
директора Олеся Пирковська та адвокат, тренер-модератор Микола Росомаха. 
 

Також, з метою проведення моніторингу навчальних закладів, в яких можуть 
навчатися адвокати, було проведено зустріч з Володимиром  Бойком – директором 
Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. У разі необхідності організації навчань 
адвокатів досягнуто домовленості про співпрацю. 

 
[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 та з метою забезпечення доступу до безоплатної правової 
допомоги мешканцям віддалених населених пунктів Ніжинського району та на 
виконання Програми надання безоплатної правової допомоги мешканцям 
Вертіївської об’єднаної територіальної громади, 27 травня, начальник відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації 
Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області Вероніка Рибак, заступник начальника відділу попередньої роботи з 
клієнтами Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олена Сербін та заступник начальника відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 
Карпова Катерина здійснили виїзний прийом громадян та провели зустріч із 
головою громади Ігорем Морозом. 

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 виїздів до 
громад та об’єднаних територіальних громад. 
Після чого відбулося прийняття програм 
безоплатної правової допомоги.  



 
В рамках даного проекту  у червні відбулися засідання за круглим столом на 

тему: «Співпраця органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з 
місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
громадськими організаціями для забезпечення організації надання БППД в 
громадах». 

 
 
 
[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: 

- 19.04.2016 р. представниками Регіонального центру на базі Ніжинського МЦ 
проведено робочу зустріч директорів та керівників відділів попередньої роботи з 
клієнтами МЦ. Під час робочої зустрічі обговоренні проблемні питання, що 
виникають під час роботи відділу попередньої роботи з клієнтами та шляхи їх 
вирішення та доступ до БПД; 

- 22.04.2016 р. на базі Регіонального центру керівництвом  проведено робочу 
зустріч з директорами МЦ з питань конкурсу з відбору кандидатів на посади 
керівників бюро правової допомоги; 
     - 11.05.2016 р. на базі Регіонального центру  проведено робочу зустріч з 
директорами МЦ щодо доцільності створення бюро в певних районах в тому 
числі з огляду на наявність відповідних приміщень; 



- 30.05.2016 р. представниками Регіонального центру на базі Ніжинського МЦ 
проведено робочу зустріч з працівниками  відділів Ніжинського МЦ: попередньої 
роботи з клієнтами, організації надання БВПД та роботи з адвокатами, взаємодії з 
суб’єктами надання БППД; 

 - 31.05.2016 р. керівництвом Регіонального центру проведено робочу зустріч з 
директором Менського МЦ щодо погодження Програми БПД Новгород-
Сіверського району  та міста Новгород-Сіверський. 

- 08.06.2016 р. представник Регіонального центру провела робочу зустріч по 
обміну досвідом щодо організації діловодства та контролю в Ніжинському 
місцевому центрі з надання БВПД. 

 
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 (01.04.2016р., 11.04.2016р., 
30.06.16р.). На порядок денний для обговорення 
були винесені питання щодо організаційної 

підготовки до відкриття бюро правової допомоги та проведення конкурсу з 
відбору кандидатів на посади керівників. 

   
Регіональним центром проведено онлайн тренінг з напрацювання 

комунікаційної стратегії з інтеграторами МЦ (27.05.2016 року). 
 

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. 

 
Регіональним центром  було організовано та  проведено навчання з 

підвищення кваліфікації працівників МЦ, а саме: 
- 20.04.2016 року проведено захід з підвищення кваліфікації для начальників 

відділів попередньої роботи з клієнтами МЦ спільно з  адвокатами Чернігівської 
області з питань оплати працi та вiдшкодування витрат; 

- 24.05.2016 року проведено навчання з інтеграторами МЦ щодо налагодження 
співпраці з клієнтами; 

- 31.05.2016 року проведено навчання з керівником відділу попередньої роботи 
з клієнтами Чернігівського МЦ.   

 
[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, 19 квітня 2016 року з  метою інформування населення про систему 
БВПД та  конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової 
допомоги Регіональним центром  надано інтерв»ю Чернігівському обласному 
телебаченню. 

 
25 квітня 2016 року в студії  "Діалог" обласної 
телерадіокампанії директором Регіонального 
центру разом з Вячеславом Хардіковим 
(в.о.начальника ГТУЮ) надано інтерв»ю про 
реформування органів юстиції та створення 
бюро правової допомоги. 

 

27 квітня 2016 року заступником директора Регіонального центру   взято участь у 
семінарі для начальників служб у справах дітей Чернігівської області. Під час 
заходу говорили про діяльність центрів з надання БВПД, категорії осіб, які мають 
право на отримання правової допомоги за рахунок держави та відкриття бюро 
правової допомоги. 

28 квітня 2016 року директором Регіонального центру дано інтерв’ю у прямому 
ефірі Чернігівського обласного радіо про ліквідацію районних управлінь юстиції, 
створення бюро правової допомоги і діяльність Центру вторинної безоплатної 
правової допомоги. 

19 травня 2016 року представниками Регіонального центру в рамках флешмобу 
проведено ознайомчі семінари-бесіди зі студентами Вищих навчальних закладів 
області та запросили на роботу в систему БПД. 

 

 26 травня 2016 року  заступником директора 
Регіонального центру надано інтерв’ю  
Чернігівському обласному телебачення стосовно 
робочих зустрічей з поліцейськими проведених в 
квітні-травні поточного року, а також про 
систему БПД в області. 

 

 

 
 
 
 
 



 [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: 
 

 
Постійно проводилися робочі зустрічі з головними редакторами та в рамках цього 
відбувалося налагодження співпраці МЦ з редакціями ЗМІ області. 

 
 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.04.2016 по 30.06.2016 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 537 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 7 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 101 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

провадженнях;  



• 20 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру;  
• 8 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 98 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 
• 58 – 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 ІІ кварталу 2016 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 
продовж ІІ кварталу 2016 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 16 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 3 бесіди з клієнтами; 
• проведено 1 анонімне анкетування адвокатів; 
• поведено 3 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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