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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 9 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: № 06-24/360/03 від 03.08.16; № 06-25/417/03 
від 02.09.16; № 06-25/418/03 від 02.09.16; № 06-25/472/03 від 03.10.2016. 

За третій квартал 2016 р. за повідомленнями Центру притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 2 працівника поліції, та відповідно до листа від 
08.09.2016 р. Головного управління Національної поліції в Чернігівській області 
відносно одного працівника розпочато службове розслідування.  

З метою моніторингу діяльності місцевих центрів в частині забезпечення 
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги представниками 
Регіонального центру були здійсненні виїзди до Ніжинського МЦ- 12.07.2016, 
05.09.2016; Менського МЦ - 17.08.2016; Чернігівського МЦ -
21.07.2016,09.08.2016,22.09.2016. 

Під час робочих зустрічей обговорювались проблемні питання, що 
виникають під час роботи відділу попередньої роботи з клієнтами та шляхи їх 
вирішення та 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 (06.07.2016; 
08.08.16, 06.09.2016).    

  



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

 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською у ІІІ 
кварталі 2016 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 08.08.2016 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кручек О.О. та 
Чікової Т.А. в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
2) 08.08.2016 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Корольової Л.В. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
 3) 16.08.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Дворніченка М.М. 
в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
4) 22.08.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Овсянніка М.В. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
5) 31.08.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Гробка С.В. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
6) 06.09.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Васильченка С.М. 
та  Яковлева А.Л. в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
7) 09.09.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
8) 14.09.2016 року проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О., 
Дедіченка С.А. та Дворніченка М.М. в Семенівському районному суді 
Чернігівської області; 
9) 28.09.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Куліша В.Г. у 
Ріпкинському районному суді Чернігівської області; 
10) 29.09.2016 року проведено моніторинг за роботою адвоката Єсиневич Т.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 
 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 21.05.2016, 
30.05.2016, 06.09.2016, 09.09.2016 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 1 приклад кращих практик адвокатської діяльності (адвокат 
Володимир Кухта) та 11 прикладів успішного захисту (адвокати: Михайло 
Дворніченко, Сергій Денисенко, Наталія Дубовик, Анатолій Гуц, Микола Гуц, 
Григорій Лизак, Олексій Сухоцький, Олександр Яровий,  Микола Самойленко).  

  



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

 
За ініціативи тренерів/модераторів з 
обміну досвідом між адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, Миколи Росомахи і Володимира 
Кухти, та з метою підвищення кваліфікації 
адвокатів, які надають БВПД, 17.08.2016 
року на базі Регіонального центру 
проведено навчальний захід з підвищення 
кваліфікації адвокатів на тему «Здійснення 
захисту при застосуванні негласних 

слідчих (розшукових) дій». Участь у заході взяло 15 адвокатів. Учасники зустрічі 
обговорили проблемні практичні ситуації та 
алгоритм дій захисників з метою здійснення захисту 
клієнтів. 

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

18 серпня 2016 року у приміщенні 
Новозаводського районного суду міста Чернігова 
відбувся круглий стіл з обговорення питання щодо 
застосування Закону України «Про психіатричну 
допомогу» і рішення Конституційного Суду 
України № 2-рп/2016 від 01.06.2016 року у справі № 1-1/2016 при вирішенні справ 
стосовно госпіталізації та продовження госпіталізації особи, визнаної у 
встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу. На 
запрошення керівництва суду участь у заході взяли заступник директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області Олеся Пирковська та директор Чернігівського місцевого 
центру Володимир Бобруйко. Учасниками круглого столу також були 
представники обласної психоневрологічної лікарні, суддівського корпусу та 
Чернігівської місцевої прокуратури. 

З метою обговорення плану навчальних лекцій на тему «Адвокатура в Україні» 
для студентів Чернігівського національного технологічного університету 29 
вересня 2016 року директором Іриною Протченко, заступником директора 
Олесею Пирковською, адвокатом Миколою Росомахою та адвокатом, викладачем 
кримінальних дисциплін вищого навчального закладу Михайлом Головком 
проведено зустріч, за результатами якої досягнута домовленість щодо графіку 
проведення занять зі студентами у ІV кварталі поточного року.  



 [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, 
заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення, 
діяльності та інформації РЦ провела навчання для начальник відділів 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД місцевих центрів. В 
перший день тренер ознайомила «інтеграторів» з методами налагодження 
комунікацій, зі структурою статей та коректним їх написанням, підготовкою та 
проведенням прес-конференцій. У рамках зустрічі були також обговоренні 
питання щодо співпраці з новоствореними Бюро правової допомоги, роботи з 
партнерами та особливу увагу приділили технічним запитанням. Вероніка Рибак 
розповіла про Канадський досвід надання правової допомоги за методом 
«спіраль», а також поділилася досвідом, набутим під час тренінгу для 
комунікаторів у м. Києві. Під час другого дня заходу колеги відвідали 
партнерську громадську організацію Чернігівський громадський комітет захисту 
прав людини. Юристи організації Наталія Піддубна та Ірина Бірюк розповіли про 
роботу громадської приймальні комітету, питання, з якими останнім часом 
звертаються за правовою допомогою громадяни, ділились досвідом взаємодії з 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та проведення 
правопросвітницьких заходів тощо. 

 

 
 
 
 
 
 



Проведено спільний захід з РЦ з надання БВПД у Сумській області 
міжрегіональний круглий стіл на тему «Права учасників АТО. Самоорганізація 
для їх захисту та відновлення порушених прав». 

 
 
Заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення, 
діяльності та інформації РЦ взяла участь у тренінгу для «Комунікаторів» (м.Київ). 

 



Організовано участь громадських організацій у конкурсній комісії з відбору 
начальників Бюро правової допомоги у Чернігівській області.  

 
 

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

- На виконання наказу КЦ від 27 квітня 2016 року № 29,  Регіональним центром  
з 04 по 11.07.2016 організовано та проведено інтерв’ювання претендентів на 
посади керівників/заступників керівників бюро правової допомоги. 

 



 

 
 

- 11 липня 2016 року проведено навчання з уповноваженими представниками 
МЦ за ведення кадрового діловодства. 

-  15 липня 2016 року на базі 
Регіонального центру проведено робочу 
зустріч спільно з директорами та 
бухгалтерами  МЦ  з питань організації 
роботи бюро правової допомоги, на якій 
обговорювались нагальні питання 
подальшої розбудови системи безоплатної 

вторинної правової допомоги.   

- 27 липня 2016 року директором РЦ 
проведено оперативну нараду з працівниками 
РЦ  та директорами МЦ щодо проведення 
регіонального установчого семінару для 
новопризначених працівників бюро.  
 
- 03.08.2016 року проведено регіональний 
установчий семінар для новопризначених 
працівників бюро. 
 
 
 



 
 

 
 

- 3-4серпня 2016 року заступник директора Пирковська О.В. взяла участь в 
установчих семінарах для новопризначених працівників бюро правової допомоги 
в містах Ужгород і Львів  

 

 
 

- З 10 по 11 серпня 2016 року проведено тренінг за участю начальників відділів 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Чернігівського, Менського та Ніжинського місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Чернігівської області.  

    Головна мета навчання – обмін досвідом, вдосконалення навичок написання 
статей, обговорення проблемних питань та шляхів їх вирішення. 



- 20 серпня 2016 року проведено 
співбесіду з претендентами на посаду 
головного спеціаліста відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  та роботи з адвокатами 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
- 29 серпня 2016 року проведено 
спільну нараду з директорами МЦ та 
новопризначеними працівниками бюро.  

 
- 29 серпня 2016 року  для  новопризначених представників Бюро правової 
допомоги  Чернігівщини організовано та проведено тренінг-семінар на тему 
«Побудова ефективної вербальної і невербальної комунікації працівників Бюро 
правової допомоги з колегами та клієнтами». 

 

 
 

- 19-20 вересня 2016 року спiльно з управлiнням юстицiї організовано та 
проведено  стажування для працiвникiв Бюро правової допомоги. 

 
 



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, 31 серпня та 1 вересня 2016 року взято участь в урочистих відкриттях 
бюро правової допомоги області. 

 
 

- 12 вересня 2016 року на базі  ЦППК  проведено лекцію на тему «Система 
безоплатної правової допомоги в Україні» для новопризначених державних 
службовців. 

- 20 вересня 2016 року проведено 
робочу зустріч з представниками 
Консультативної місії 
Європейського Союзу. Під час 
зустрічі присутні ділилися 
досвідом надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

- 22 вересня 2016 року проведено 
лекцію про надання БВПД у 
кримінальному процесі 
спеціалістам районних та міських 
центрів соціальних служб для 



сім’ї, дітей та молоді у Чернігівській області. 
 

- 23 вересня 2016 року спільно з директором 
Чернігівського МЦ, з начальником ГТУЮ в області взято 
участь у заході присвяченому прийняттю Присяги 
курсантами Академії пенітанціарної служби. 
 

 
 
 
 

 

 

 [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: 

 
 

Проведено прес-конференцію з нагоди відкриття Бюро правової допомоги.  
  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07.2016 по 30.09.2016 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 458 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 21 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 97 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

статті 537 КПК; 
• 50 – 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 ІІІ кварталу 2016 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 14 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 4 бесіди з клієнтами.  
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