
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 
 

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

плану діяльності на 2017 рік у ІV 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.] 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 ІV 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.  
 

22-23 листопада 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 представницею Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції України в Чернігівській області 
Анною Солодько  проведено робочу зустріч зі слідчими Козелецького, 
Бобровицького, Чернігівського відділень поліції Головного управління 
Національної поліції України в Чернігівській області. 

 

 
 
 
 

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: 



 
- 03 жовтня 2017 року у смт Сосниця та с.Авдіївка (Сосницький район)  та 

10 листопада 2017 року в м. Бахмач відбулися прийоми громадян з 
юридичних питань та забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту 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. 05 жовтня в приміщенні парк-готелю «Чернігів» відбувся тренінг «Захист 
прав шукачів притулку та біженців. Міжнародні стандарти та національні 
стандарти» для надавачів правової допомоги Чернігівської області. 

 

 
2. 04 жовтня 2017 року за ініціативи Регіонального центру відбувся 
комунікаційний захід для представників органів місцевого самоврядування 
Чернігівської області. Розповідали про роботу програм надання правової 
допомоги у Чернігівській області та співпрацю з об’єднаними територіальними 
громадами. 



 
 
3. 6 жовтня 2017 року Ірина Протченко - директор Регіонального центру 
провела лекцію для старост об’єднаних територіальних громад Чернігівської 
області. 
 

 
 

4. 24 жовтня під час засідання Чернігівської обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення розглянуто 
реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» системою надання безоплатної правової допомоги та органами юстиції. 

 



5.  27 жовтня 2017 року на базі Академії адвокатури України взято участь у  
круглому столі на тему: «Як органи місцевого самоврядування та держава можуть 
відповісти на правові потреби громади?». 
 

 
 
6.  11 грудня 2017 року з нагоди Дня прав людини за підтримки проекту 
Програми розвитку ООН в Україні  взято участь у прес-конференції для місцевих 
ЗМІ. 

 
 

7.  25-26.11.2017  взято участь у тренінгу для адвокатів, які надають БВПД, 
щодо впровадження Стандартів якості надання БВПД у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. 
 
 



 
 
 
8.  21-22 грудня в Чернігові за підтримки українсько-канадського проекту 
«Доступна та якісна правова допомога в Україні» відбувся тренінг з використання 
у роботі довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid». 
 

 
 

 
 
 
 
 



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

22 листопада 2017 року на базі Навчально-наукового інституту права та 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 
взято участь у зустрічі зі студентами юридичного факультету з нагоди ІІ 
Міжнародного бізнес-форуму «Освіта-сучасний бізнес: Стратегічне партнерство». 

 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів  в 
установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань 
вказаної категорії осіб 

07 грудня 2017 року  з метою роз'яснення права на безоплатну вторинну 
правову допомогу, в рамках Всеукраїнського тижня права,  спеціалісти центру 
зустрілися із засудженим, які відбувають покарання у виді позбавлення волі в 
установі. 

 

  



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

05 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського тижня права з метою 
посилення практичної компетентності майбутніх правників заступник директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області Олеся Пирковська 
зустрілася зі студентами Акаде́мії Держа́вної пенітенціа́рної слу́жби. 

 

13 грудня 2017 року у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-
фізичною підготовкою проведено лекцію на тему «Види насильства та методи 
профілактики». 

 

 

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

23 жовтня в прес-центрі «Чиста політика» відбулася прес-конференція, 
присвячена висвітленню співпраці системи безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області з правозахисними організаціями щодо 



забезпечення правового захисту та сприяння становленню територіальних громад 
Чернігівщини. 

 

Проведення вуличного інформування та флешмобів з метою інформування 
населення та поширення  інформаційних роздаткових матеріалів 

 
11 грудня 2017 року з нагоди Дня прав людини 
проведено вуличне інформування населення та 
поширення  інформаційних роздаткових матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ 

 
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів з метою висвітлення діяльності Регіонального центру протягом 4 кварталу 
2017 року у друкованих та Інтернет виданнях було розміщено 5 матеріалів.  

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

 
 



 
 

- 01 грудня 2017 заступник директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 
Пирковська взяла участь у записі програми «Перша реакція» на 
обласному телебаченні «Сівер центр». 

 

 
 
22 листопада 2017 року заступник директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 
Пирковська, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олена Якубенко та поліцейський омбудсмен Анна Солодько 
здійснили прийом громадян у Бобровицькому бюро правової допомоги. 

 

27 листопада 2017 року Ірина Протченко директор 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області, провела робочу 
зустріч із Аллою Лепехою - регіональним координатором 
взаємодії з громадськістю. 

Метою зустрічі було обговорення постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 
793 «Про внесення змін до Порядку інформування центрів 



з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою» для подальшої співпраці та ефективної реалізації 
зазначеної постанови. 

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

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

 
- 03 жовтня 2017 року у смт Сосниця та с.Авдіївка (Сосницький район)  

відбулися прийоми громадян з юридичних питань. 
 

- 10 листопада 2017 року в м. Бахмач відбувся прийоми громадян з 
юридичних питань. 

 
- 7 грудня 2017 року у приміщенні Сновського бюро правової допомоги 

відбувся прийоми 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. 

 
 
- 22 грудня у відділенні «Хоспіс» міської лікарні №4 Чернігівської міської 

ради начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу Ірина Бондаренко разом з фахівцями Головного 
територіального управління юстиції Людмилою Кузьміною і Світланою 
Тряновою та спільно з приватним нотаріусом Андрієм Баглаєм 
консультували одиноких непрацездатних громадян, людей похилого віку. 



 
 

З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
у ІV кварталі 2017 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 

   
1) 05.10.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І.   

в Деснянському районному суді м. Чернігова; 
2)10.10.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Бондаренка П.В. 

в Апеляційному суді Чернігівської області; 
3) 12.10.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кручек О.О. в 

Чернігівському районному суді Чернігівської області; 
4) 13.10.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Ширай А.А. в 

Деснянському районному суді м. Чернігова;  
5) 25.10.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 

Деснянському районному суді м. Чернігова; 
6) 31.10.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленка 

М.Д . в Апеляційному суді Чернігівської області; 
7) 03.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М.. в 

Новозаводському районному суді м .Чернігова; 
8) 06.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Синявського 

О.М. в Апеляційному суді Чернігівської області; 
9) 14.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О., 

Дедіченка С.А., Дворніченка М.М.  в Корюківському районному суді 
Чернігівської області;  

10) 20.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Фасти Є.М.. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

11)21.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гробка С.В. в 
Новозаводському районному суді м . Чернігова; 

12) 22.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Чикилевської 
О.В. в Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

13) 22.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 



14) 22.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Яковлева А.Л. 
в Апеляційному суді Чернігівської області; 

15) 23.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. 
в Деснянському районному суді м. Чернігова; 

16) 30.11.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

17) 05.12.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

18) 12.12.2017 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І. 
в Апеляційному суді Чернігівської області.  
 

 
Протягом ІV кварталу у Регіональному центрі проведено 6 зустрічей з 

адвокатами з обговорення практичних питань, що виникають під час виконання 
доручень з надання БВПД. 

Проведення анкетувань адвокатів. 

На виконання 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» з метою підвищення якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та налагодження постійного зворотного зв’язку з 
суб’єктами безоплатної вторинної правової допомоги Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській у ІІ кварталі 
проведено анкетування адвокатів. Участь в анкетуванні взяло 17 адвокатів, з 
якими Центром укладено контракти.  

 
 З метою забезпечення належної якості послуг із безоплатної правової 
допомоги, у 4 кварталі 2017 року проводилося анкетування суб’єктів права, які 
скористалися безоплатною правовою допомогою. Клієнтами місцевих центрів 
було заповнено 71 анкети опитування. 
 Результати анкетування проаналізовано та  викладено у довідках про 
результати здійснення моніторингів місцевих центрів.  
  
   
 
 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 55 клієнтів, які зверталися за 
правовою допомогою до місцевих центрів/бюро правової допомоги. 
   
 
Проведення анкетувань суб’єктів права на БПД 
  

Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 07.12.2017 та  



08.12.2017 року проведено бесіди з клієнтами, які отримують БВПД. 
Проанкетовано 9 осіб, які скористалися безоплатною правовою допомогою.  
 
         
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 жовтень-грудень 2017 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 06.11.2017 № 06-
24/691/04, від 11.12.2017 № 06-24/775/04 та від 10.01.2018 № 06-24/16/04.  

Також, з метою узагальнення типових питань, з якими зверталися 
громадяни до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області протягом жовтня-грудня 2017 року, 
підготовлено та направлено до Координаційного центру з надання правової 
допомоги листи від 06.11.2017 № 06-24/692/04, від 11.12.2017 № 06-24/774/04 та 
від 10.01.2018 № 06-24/17/04. 
 
 

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

Так, 17.11.2017 та 13.12.2017 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  5 
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. 

 
 
 

23 листопада 2017 року 2017 року  проведення тематичну зустріч з  
співробітниками національної поліції Чернігівської області. 

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. 

 

 
 
 
З метою підвищення кваліфікації персонал центру брав участь у 

наступних заходах: 
 

- 19.10.2017 начальник відділу моніторингу діяльності місцевих центрів та 
головні спеціалісти відділу організації надання БВПД пройшли навчання з 
питань пожежної безпеки; 

- 15.11.2017 начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 
бухгалтерського обліку взяла участь у семінарі-практикумі на тему 
«Придбання, відображення у фінансовій звітності операцій з основними 
засобами»; 

- 22.11.2017 року начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу взяла участь у семінар на тему: 
«Методичні рекомендації щодо запобігання врегулювання конфлікту 
інтересів»; 

- 25-26.11.2017 року заступник директора взяла участь у практикумі для 
адвокатів, які надають БВПД, щодо впровадження Стандартів якості 
надання БВПД у цивільному, адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі, що відбувся у м. Київ; 

- 07.12.2017 головний бухгалтер взяла участь у семінарі на тему 
«Застосування національних стандартів бухгалтерського обліку з 
01.01.2018 року»; 

- З 09.12.2017 року працівники центру пройшли онлайн-курс навчання на 
тему « Конфлікт інтересів: треба знати». 
 

- протягом 4 кварталу 2017 року начальником відділу  комунікації та 
забезпечення доступу до публічної інформації Веронікою Рибак проведено 
3 робочі  зустрічі  з інтеграторами Ніжинського, Менського та 



Чернігівського під час яких 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».  

 
 [1.3.] Децентралізація  системи БПД. 

 

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 4 квартал 2017 року профінансовано адвокатам за надані послуги БВПД в 
сумі 1 627 тис. грн.. Здійснено виплату адвокатам  в сумі 1387 тис. грн. 

Профінансовані 240 тис. грн. адвокатам були здійснені 28.12.2017р. і у 
зв’язку з регламентом роботи Держказначейства вказана сума коштів була 
направлена у дохід державного бюджету. Станом на 01.01.2018 року в  
Держказначействі зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 240 тис. грн.    

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 139,5 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.  
 

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. 

- 08.11.2017 року  моніторинг роботи  Сосницького бюро правової допомоги 
Менського МЦ з надання БВПД   

- 09.11.2017 року  моніторинг роботи Менського МЦ з надання БВПД 



- 10.11.2017 року моніторинг роботи Бахмацького бюро правової допомоги  
Ніжинського МЦ з надання БВПД 

- 22.11.2017 року моніторинг роботи Бобровицького бюро правової допомоги  
Ніжинського МЦ з надання БВПД 

- 22.11.2017 року моніторинг роботи Ніжинського МЦ з надання БВПД 
- 05.12.2017 року моніторинг роботи Чернігівського МЦ з надання БВПД 
- 13.12.2017 року моніторинг роботи Ріпкінського бюро правової допомоги   

Чернігівського МЦ з надання БВПД 

 

 
 
  



 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно- аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 
 

Протягом ІV кварталу була проведена закупівля послуг з модернізації 
одного автоматизованого робочого місця. Також для підвищення відмовостійкості 
автоматизованого робочого місця чергових було придбано джерело 
безперебійного живлення. Разом з КЦ та місцевими центрами розпочато тестове 
впровадження онлайн-формування планів та звітів діяльності РЦ та МЦ. 

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 65 статі, матеріали про 

роботу РЦ, МЦ, бюро правової допомоги на веб-сайті Центру. 
 
 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.10.2017 по 31.12.2017 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 466 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;  
• 235 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 15 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

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

примусових заходів медичного характеру;  
• 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 30 – 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 ІV кварталу 2017 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром  
у продовж ІV кварталу 2017 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 20 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 12 інтерв’ювань клієнтів.  
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