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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 ІІІ 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.  

14 вересня 2017 заступником директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олесею 
Пирковською та начальником відділу  організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Оленою Якубенко спільно з представником Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції України в Чернігівській області 
Аліною Муромець та Анною Солодько  проведено робочу зустріч зі слідчими 
Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 
Чернігівській області.   
 
 

 
 
        28 вересня 2017 року на запрошення керівництва прокуратури Чернігівської 
області заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся Пирковська та 
адвокат, керівник Чернігівського відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське 
об’єднання адвокатів, які надають БПД» Микола Росомаха взяли участь у 
навчально-практичному семінарі на тему: «Використання міжнародних 
документів щодо дотримання прав в’язнів в місцях несвободи». 
 
 
 



На виконання доручення Міністра 
юстиції України від 09.08.2017 року       № 
102/1/48-17 з 15 серпня 2017 року розпочато 
роботу мобільних консультативних пунктів 
доступу до системи безоплатної вторинної 
правової допомоги з питань захисту прав 
землевласників та землекористувачів у 
Чернігівській області: 

 
 

- 15 серпня 2017 року з метою 
забезпечення захисту прав землевласників 
та представників аграрного бізнесу, 
проведення ефективної інформаційно-
роз’яснювальної роботи в м. Ічня та в смт 
Парафіївка Ічнянського району працював 
мобільний консультативний пункт. 

- 22 серпня 2017 року на базі 
Новобасанівської сільської ради 
Бобровицького району та Бобровицької 
районної державної адміністрації пройшла 
робота мобільних консультативних пунктів 
доступу до системи безоплатної вторинної 
правової допомоги з питань захисту прав 
землевласників та землекористувачів. 

 

- 07 вересня 2017 року у м.Городня та смт.Седнів пройшла робота мобільних 
консультативних пунктів доступу до системи безоплатної вторинної правової 
допомоги з питань захисту прав землевласників та землекористувачів. 

 



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 

1. 04 липня 2017 року відбувся круглий 
стіл на тему "Вирішення актуальних проблем 
місцевих громад через залучення додаткових 
ресурсів". 

 

 

 

2. 12 вересня 2017 року відбувся тренінг-
семінар «Врегулювання земельних відносин 
на сучасному етапі» за участю працівників 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області, місцевих центрів та їх структурних 
підрозділів. 

 

3. 22 вересня 2017 року  взято учсть у круглому столі «Захист шукачів 
міжнародного захисту та біженців. Міжнародні та національні стандарти». 

 
 

01 вересня 2017 року проведено робочу зустріч з нагоди підписання угоди 
на проходження практики студентами Чернігівського національного 
технологічного університету. 

В рамках підписаної угоди студенти Чернігівського національного 
технологічного університету зможуть проходити практику на базі Регіонального 
центру з надання БВПД у Чернігівській області та його структурних підрозділах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 вересня в приміщенні Чернігівського центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбулася робоча 
зустріч директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Ірини Протченко з новопризначеними 
представниками органів місцевого самоврядування та державними службовцями 
області. 

02 вересня 2017 року у м.Чернігів відбулася підсумкова нарада за 1-й рік 
роботи бюро правової допомоги у Чернігівській області за головуванням 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Ірини Протченко. 

 

 



 

 
З нагоди святкування Міжнародного дня 

молоді 12 серпня 2017 року  та Дня 
затвердження Національної стратегії у сфері 
прав людини 25 серпня на базі Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
В.Г. Короленка провели інформування 
чернігівців про систему безоплатної правової 
допомоги. 

 
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів з метою висвітлення діяльності Регіонального центру протягом ІІІ 
кварталу 2017 року у друкованих та Інтернет виданнях було розміщено 15 
матеріалів.  

29 серпня 2017 року на каналі Чернігівської ОДТРК "Сівер Центр" вийшла 
програма на тему  "Перша реакція". 

 
 



 
 

Організація виїзних прийомів громадян в приміщенні міських, сільських, 
селищних рад, місцевих державних адміністраціях. 
 

З метою розширення доступу до БПД у ІІІ кварталі 2017 проводилися 
спільні прийоми громадян з юридичних питань: 

 
- 2 серпня 2017 року на базі Ріпкинського 
бюро правової допомоги відбувся прийом 
громадян з юридичних питань. 
 
 
 
 
- 15 серпня 2017 року на базі Ічнянської 

міської ради відбувся прийом громадян з 
юридичних питань.  
Вони мали необхідність в отриманні 
консультацій з таких питань: порядку вступу 
в спадщину, порядку використання земельної 
ділянки та продовження дії оренди, поділу 
сумісної власності, оформлення заповіту на 
неповнолітню дитину та виплати разової 
допомоги інваліду війни. 



- 07 вересня 2017 року у м.Городня та смт.Седнів пройшла робота мобільних 
консультативних пунктів доступу до системи безоплатної вторинної правової 
допомоги з питань захисту прав землевласників та землекористувачів. 

 
З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
у ІІІ кварталі 2017 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 

    
1) 13.07.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Рудніка А.М.  в 

Апеляційному суді Чернігівської області; 
2) 21.07.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Савицького 

І.О., Сапона К.Л., Чікової Т.А. в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
3) 25.07.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дедіченка С.А. в 

Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
4) 10.08.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сапона К.Л. в 

Новозаводському районному суді м. Чернігова;  
5) 11.08.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І. в 

Апеляційному суді Чернігівської області; 
6) 29.08.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Куліша В.Г. в 

Апеляційному суді Чернігівської області; 
7) 30.08.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 

Чернігівському районному суді Чернігівської області;;  
8) 04.09.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 

Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
9) 11.09.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахм М.О. 

в Апеляційному суді Чернігівської області;  
10) 11.09.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Єрашова Р.В. 

та Дворніченка М.М. в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
11) 14.09.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М. в 

Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
12)14.09.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. 

в Деснянському районному суді м. Чернігова; 
13) 29.09.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Єрашова Р.В. в 

Деснянському районному суді м. Чернігова. 
 
Протягом ІІІ кварталу у Регіональному 

центрі проведено 6 зустрічей з адвокатами з 
обговорення практичних питань, що 
виникають під час виконання доручень з 
надання БВПД. 

 
 
 
 



 Проведено вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо задоволеності 
роботою працівників місцевих центрів/бюро правової допомоги. 
 Так, начальником відділу моніторингу діяльності місцевих центрів з 
надання БВПД Анатолієм Леоненко опитано 38 клієнтів, які зверталися за 
правовою допомогою до місцевих центрів/бюро правової допомоги,  
 
 

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 25.07.2017, 
29.08.2017 та 14.09.2017 року проведено бесіди з клієнтами, які отримують БВПД. 
 З метою забезпечення належної якості послуг із безоплатної правової 
допомоги, у ІІІ кварталі 2017 року проводилося анкетування суб»єктів права, які 
скористалися безоплатною правовою допомогою. Клієнтами місцевих центрів 
було заповнено 122 анкети опитування. 
 Результати анкетування проаналізовано та  викладено у довідках про 
результати здійснення моніторингів місцевих центрів.  
  

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою узагальнення прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської 
діяльності за період липень-вересень 2017 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 19.07.2017 № 06-
24/474/04, від 07.09.2014 № 06-24/561/04 та від 10.10.2017 № 06-24/629/04.  

Також, з метою узагальнення типових питань, з якими зверталися 
громадяни до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області протягом липня-вересня 2017 року, 
підготовлено та направлено до Координаційного центру з надання правової 
допомоги листи від 07.08.2017 № 06-24/501/04, від 07.09.2017 № 06-24/560/04 та 
від 10.10.2017 № 06-24/630/04. 
 

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

Так, 11.07.2017 та 21.08.2017 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.  
 

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  10 
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД.  

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 2 листи до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області. 

 



З метою забезпечення дотримання прав затриманих осіб                                        
05 та 26 вересня 2017 року  відбулися робочі зустрічі з представниками 
Управління забезпечення прав людини у Чернігівській області Анною Панасюк та 
Аліною Муромець. Під час зустрічей обговорено ряд нагальних питань на 
виконання Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією України та 
Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги 
від 12.02.2016.  

14 вересня 2017 року заступником директора Олесею Пирковською та 
начальником відділу організації надання БВПД Оленою Якубенко проведено 
прийом громадян та робочу зустріч спільно з  поліцейськими омбудсменами та 
колективом Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

З метою підвищення кваліфікації 
персоналу центрів, а Регіональним  центром 
з надання БВПД було організовано та 
проведено наступні  заходи: 
- 06 вересня 2017 року  головним 
бухгалтером Регіонального центру, в рамках 
робочої зустрічі, надано методично-
роз’яснювальну допомогу головному 
бухгалтеру Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
-  проведення внутрішнього навчання 
для працівників Ніжинського  місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро, вирішення 
поточних проблем: порядок надання якісної 
безоплатної правової допомоги, своєчасність 
подання та правильність оформлення звітів, 
підвищення рівня роботи з адвокатами, 
аналіз діяльності, вирішення фінансових 

проблем та зобов’язань. 



 
-  12 вересня у м.Чернігів відбувся 
тренінг-семінар «Врегулювання земельних 
відносин на сучасному етапі» за участю 
працівників Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області, Місцевих центрів та їх 
структурних підрозділів. 
 
 
 
- 18 вересня 2017 року головним 
бухгалтером Регіонального центру, в рамках 
робочої зустрічі, надано методично-
роз’яснювальну допомогу головному 
бухгалтеру Менського місцевого центру з 
надання БВПД.    
 
 
- 20 вересня у місті Чернігів відбувся 
одноденний каскадний тренінг для фахівців 
системи БПД у Чернігівській області з 
кримінально-правових та кримінально-
процесуальних питань. 
- протягом ІІІ кварталу 2017 року 
начальником відділу  комунікації та 
забезпечення доступу до публічної 
інформації Веронікою Рибак проведено 
навчання з інтегратором Менського 
місцевого центру під час якого проведено 

практичне навчання щодо співпраці зі ЗМІ. 
 
  

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».  

 

Начальником відділу моніторингу діяльності місцевих центрів 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 



Чернігівській області Анатолієм Леоненко здійснено моніторинги діяльності 
Чернігівського, Менського, Ніжинського місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

- 18.09.2017 року  моніторинг роботи  Менського МЦ з надання БВПД 
- 19.09.2017 року  моніторинг роботи Сновського бюро правової допомоги  

Менського МЦ з надання БВПД 
- 25.09.2017 року моніторинг роботи Прилуцького бюро правової допомоги  

Ніжинського МЦ з надання БВПД 

- 26.09.2017 року моніторинг роботи Ніжинського МЦ з надання БВПД 
- 28.09.2017 року моніторинг роботи  Козелецького бюро правової допомоги 

Чернігівського МЦ з надання БВПД 
- 29.09.2017 року моніторинг роботи Чернігівського МЦ з надання БВПД  

Регіональним центром проводяться постійно зміни до кошторисів та планів 
асигнувань в розрізі бюджетних програм між РЦ та МЦ з метою раціонального та 
економного використання бюджетних коштів та недопущення кредиторської 
заборгованості за придбані товари та послуги.   Своєчасно Центром проводяться 
розподіли відкритих асигнувань за мережею та щомісячно здійснюється контроль 
за їх залишками  в розрізі центрів.  

За звітний квартал за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету було збільшено кошторис на оплату послуг адвокатів в сумі 1156,6 тис. 
грн., на виплату заробітної плати та відрахувань працівникам Центру - в сумі 
164,5 тис. грн.  



За ІІІ квартал 2017 року профінансовано та  здійснено виплату в сумі 3060,7 
тис. адвокатам за надані послуги БВПД за звітний період. 

Центром здійснюються необхідні заходи до плану порядку взаємодії з 
Координаційним та місцевими центрами.  Закупівля товарів, робіт і послуг 
проводиться Центром відповідно до плану допорогових закупівель. За звітний 
період на придбання товарів, робіт і послуг Центром було використано 145,8 тис. 
грн., які  повністю забезпечують роботу установи.   

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 ІІІ кварталу була проведена закупівля факсового апарату для 
чергової частини, а також окремих периферійних пристрої для ПК. 

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 49 статтей, матеріалів 
про роботу РЦ, МЦ, бюро правової допомоги на веб-сайті Центру. 
  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07.2017 по 30.09.2017 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 505 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 7 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 126 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

статті 537 КПК; 
• 66 – 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 ІІІ кварталу 2017 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 
продовж ІІІ кварталу 2017 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 16 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 4 інтерв’ювання клієнтів.  
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