
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 
 

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

плану діяльності на 2019 рік у ІІ 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. 

 

 
 

26 квітня 2019 року директор Регіонального центру спільно з 
представниками Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, виконавчої служби та нотаріату здійснили ряд заходів у смт.Куликівка. 

У територіальному центрі соціального обслуговування проведено спільний 
прийом громадян. Громадянам, які звернулися з особистих питань було 
роз'яснено порядок отримання дозволу на будівництво будинку, прийняття 
спадщини та сплати заборгованості по аліментах. 
На семінарі працівників юридичних служб, юрисконсультів та інших категорій 
працівників місцевих органів виконавчої влади , територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, який був проведений в Куликівській 
райдержадміністрації, обговорювалися питання щодо роботи мобільних 
консультаційних пунктів в Куликівському районі, взаємодії з державними 
органами та реалізацію правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 
   2 травня 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко спільно з 
заступником директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Олесею 
Пирковською і начальником відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Регіонального центру Оленою 
Якубенко у приміщенні Новозаводського, 
Деснянського та Чернігівського районних 
відділів філії Державної установи «Центр 



пробації» в Чернігівській області провели прийом суб’єктів пробації. 
 

 
30 травня 2019 року на 
передодні Міжнародного 
Дня захисту прав дітей з 
метою розширення 
доступу до безоплатної 
правової допомоги 
заступником директора 
проведено правоосвітній 
захід в Чернігівському 
обласному центрі 

соціально-психологічної 
допомоги. 

Присутні дізналися 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 «Я маю 
право», «Відповідальне батьківство» та системи безоплатної правової допомоги. 

 
 

30 травня 2019 року Олеся 
Пирковська спільно з 
директором Чернігівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 
Володимиром Бобруйком 
провели правоосвітній захід в 
філії Державної установи 
«Центр пробації» в 
Чернігівській області. 
Слухачами були особи, віком 
до 18 років, які перебувають на 
обліку у підрозділах пробації, 
та студенти навчальних 

закладів міста Чернігова. 
  

  



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 
 

 
17 квітня 2019 року Ірина 
Протченко – директор 
Регіонального центру  взяла 
участь у засіданні Чернігівської 
обласної міжвідомчої 
координаційно – методичної ради 
з правової освіти населення. 
 
 

 
 
 

19 квітня 2019 року директор взяла участь у засіданні Міжвідомчої ради з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству 
в сім’ї та протидії торгівлі людьми, на якому розглядалося питання: «Про 
взаємодію державних органів та установ, на які покладено функції з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, жорсткому поводженню з дітьми, 
а також оперативне реагування на факти скоєння насильства». 
 



27 червня 2019 року проведено зустріч 
з працівниками територіального 
центру соціального обслуговування 
Сновської міської ради. Учасники 
наради ознайомилися с проектом 
Міністерства юстиції «Я маю право», з 
системою безоплатної правової 
допомоги та з правами виборця. До 
відома присутніх доводилась 
інформація про порядок отримання 
безоплатної первинної (надання 
правових консультацій, роз’яснень) та 

вторинної правової допомоги (захист, представництво інтересів в судах, складання 
документів процесуального характеру) та категорії осіб, які мають право на 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Бажаючі отримали інформаційні матеріали правової тематики системи 
безоплатної правової допомоги із зазначенням контактної інформації та адресами 
та буклети «Я МАЮ ПРАВО». 
 
Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 
залучення нових стейкхолдерів 

 
12 червня 2019 року проведено зустріч 
із регіональним представником 
Уповноваженого ВРУ з прав людини у 
Чернігівській області Тетяною 
Кореньковою.   

Обговорені питання співпраці 
щодо запровадження механізмів 
співпраці щодо виявлення та 
недопущення випадків катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують людську гідність, видів поводження і покарання осіб, 
порушень права на захист та отримання безоплатної вторинної правової допомоги; 
вжиття спільних заходів щодо запобігання випадкам порушення прав дітей, 
зокрема тих, які постраждали від домашнього насильства, внаслідок воєнних дій 
чи збройного конфлікту, а також забезпечення їхнього захисту. 
 
  



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

11 квітня 2019 року заступник директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 
Пирковська спільно з директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимиром Бобруйком провели 
правоосвітній захід для працівників Чернігівського дошкільного навчального 
закладу № 14 «Малятко». В ході навчання присутнім було роз’яснено питання 
щодо підстав та порядку нарахування аліментів, правил виїзду з дитиною за 
кордон, порядку зняття з реєстрації місця проживання, порядку отримання 
податкової знижки на навчання, інших стимулів на навчання, порядку 
призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, механізмів реалізації виборчого права, прав виборців, положень 
Закону України «Про вибори Президента України», способів захисту прав людини, 
положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
та Закону України «Про протидію торгівлі людьми». 



16 квітня 2019 року директор Регіонального центру спільно з директором 
Чернігівського місцевого центру провели семінар для учнів Чернігівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування з питань виборчого права та 
способів захисту прав людини. 

В ході семінару присутні учні дізнавались про основні положення Закону 
України «Про вибори Президента України», питання щодо прав виборців. 

Було проінформовано про те, що Президент України обирається 
громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування. Акцентовано увагу на тому, що кожний 
громадянин України на виборах Президента України має один голос і виборець 
може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він 
включений до списку виборців.Ознайомили учнів з дорожньою картою виборця та 
відповідальністю за вчинення порушень під час волевиявлення. Учням зазначили, 
що забороняється фотографувати та фіксувати на відео у будь-який спосіб 
результатів голосування у кабіні для таємного голосування та демонстрація 
виборцем результатів голосування у приміщенні для голосування. 

21 травня 2019 року заступник директора Регіонального центру спільно з 
директором Чернігівського місцевого центру в Чернігівському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського провели 
правоосвітній захід для вчителів правознавства та історії Чернігівської області. 



07 червня 2019 року з метою підвищення рівня правової обізнаності дітей, 
заступник директора Регіонального центру та директор Чернігівського місцевого 
центру завітали до вихованців Чернігівського дошкільного навчального закладу 
№ 32 «Веселка». 

В ході спілкування з дітьми, у формі інтерактивної гри, діти жваво 
відповідали на правові питання та зацікавлено роздивлялись малюнки, які 
ілюстрували права, закріплені в Конвенції ООН про права дитини. 

27 червня 2019 року відбулася зустріч з дітьми, які відпочивають у 
Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дружба» Сновської 
міської ради. Напередодні Дня Конституції України говорили про права людини та 
способи їх захисту. Дітям було запропоновано тематичні ігри та кросворди. Захід 



відбувся за участі директора Регіонального центру та представників ГТУЮ у 
Чернігівській області Людмили Кузьміної та Світлани Трянової. 
 
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 
 

На запрошення Чернігівського 
поліцейського омбудсмена Надії 
Корицької представник Регіонального 
центру Олена Якубенко взяла участь у 
навчанні працівників поліції 
(заступників начальників ізоляторів 
тимчасового тримання під вартою), в 
ході якого зокрема було обговорено 
механізм інформування центрів БВПД 
про випадки затримання. 

 
 
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 ІІ кварталі 2019 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 02.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Антоненко Л.А., 
Костюка О.П., Зюзька Ф.М., Савицького І.О.  в Чернігівському апеляційному суді; 
2) 11.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Куролеса М.Г. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова;   
3) 18.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сапона К.Л. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова.   
4) 22.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Роговець В.Д., 
Єрашова Р.В, Ширая А.А. в Чернігівському апеляційному суді; 
5) 24.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кухти В.Б. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
6) 08.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 
7) 16.05.2019р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарєва Ю.І. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
8) 16.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
Деснянському  районному суді м. Чернігова;   
9) 24.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Дедіченка С.А. та 
Лескова В.О. в Чернігівському апеляційному суді; 



10) 27.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гуц А.М. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської облаасті; 
11) 30.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Євчука Д.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова;  
12) 05.06.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Антоненко Л.А. в 
Чернігівському апеляційному суді. 
 
 
Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з 
метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 

співпраці.      
Протягом ІІ кварталу 2019 року 
здійснювалась постійна комунікація із 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, проводилися зустрічі з 
обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань в адвокатській діяльності.  
 
 
 
 
 
 
13 травня 2019 року за ініціативи Української 
фундації правової допомоги, у співпраці з 
Радою адвокатів Чернігівської області 
відбулося представлення сайту Простір Pro 
bono. Участь у заході взяла представник 
Регіонального центру Олена Якубенко та 
адвокати, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу у Чернігівській 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 ІІ кварталі 2019 року 
проведено 4  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 118 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 
41 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  9 
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 

10-11 травня 2019 року директор Регіонального центру Ірина Протченко та 
заступник директора Олеся Пирковська взяли участь у розробці ознайомчого 
курсу «Правнича допомога в Україні» для слухачів Національної школи суддів 
України. 
Розроблений тренінг включив такі теми, як цінності системи БПД, її функції та 
структура; особливості адвокатської діяльності, стандарти якості надання БПД, 



здійснення представництва інтересів суб'єктів права на БВПД в судах, принципи 
відновного правосуддя. 
 
 

 
 

16 травня 2019 року в культурно-діловому центрі "Світогляд"  міста 
Чернігова пройшов форум «Безпечна та мирна школа» на якому були 
презентовані успішні практики попередження конфліктів та агресивної поведінки 
дітей в шкільному середовищі. Представники Регіонального центру взяли участь 
у заході та ознайомились з новітніми методиками зі створення безпечного 
середовища для розвитку підлітків. 

 
Як краще донести людям 
інформацію про систему 
безоплатної правової 
допомоги? 
Над цим питанням два 
дні, 20 та 21 травня 2019 
року, працювали 
комунікатори та 
інтегратори регіональних 
і місцевих центрів з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги. Результат – 
спільне визначення 

стратегічних рамок роботи та напрацьовані пріоритети інформаційних кампаній, 
які проводитиме система БПД цього року. Захід відбувся за підтримки 
українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні». 

 
  



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: 

- 14 травня 2019 року Менського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- 15 травня 2019 року Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- 21 травня 2019 року Ічнянського бюро правової допомоги Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- 22 травня 2019 року Сосницького бюро правової допомоги Менського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- 24 травня 2019 року Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 

- 27 травня 2019 року Ріпкінського 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. 

Протягом   звітного періоду  було складено розрахунок потреби в коштах 
за кодами економічної класифікації видатків на 2019 рік по Регіональному центру 
та зведений з місцевими центрами.  

Складено штатний розпис на 2019 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 ІІ 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 23 статті на веб-сайті 
Центру.            

 

 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.   

За оперативною інформацією з 01.04.2019 по 30.06.2019 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 443 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 3 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 95 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

до статті 537 КПК; 
• 30 – 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 IІ кварталу 2019 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром  
у продовж ІI кварталу 2019 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 4 бесіди з клієнтами.  

адміністративні 
затримання 

1% 

затримання осіб за 
підозрою у 

вчиненні злочину 
та / або стосовно 

яких обрано 
запобіжний захід у 
вигляді тримання 

під вартою 
21% 

захист за 
призначенням 

46% 

окремі 
процесуальні дії 

5% 

примусові заходи 
медичного 
характеру 

5% 

процедури, 
пов’язані з 

видачею особи 
(екстрадицією) 

1% 

виконання вироків 
відповідно до статті 

537 КПК 
14% 

засуджені до 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбовц
ів або обмеження 

волі 
7% 


