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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад  

 

Задля реалізації першого пріоритетного напрямку діяльності системи 

безоплатної правової допомоги у поточному році працівниками Регіонального 

центру проводилися правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України. 

28 травня команда з 21 

працівника системи надання БВПД 

Рівненщини та адвокатів, які 

надають безоплатну правову 

допомогу, разом з директором 

Регіонального центру Василем 

Овдіюком долучилися до 

проведення щорічного фольклорно-

етнографічного свята «Музейні 

гостини», що вже у 25-те відбулося 

на подвір’ї та прилеглій території Рівненського обласного краєзнавчого музею. 

Попри знайомства з творчістю та майстер-класами народних майстрів, 

професійних навчальних закладів, фольклорних колективів і виконавців-аматорів 

рівняни та гості міста мали можливість завітати до влаштованого мобільного 

пункту БВПД та отримати як 

інформацію про діяльність системи 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, так і вичерпні 

юридичні консультації та 

роз’яснення. Крім прийому та 

консультування громадян 

працівниками Рівненського 

Регіонального та місцевого центрів 

проведено вуличне інформування, 

в рамках якого було роздано понад тисячу інформаційних буклетів про роботу 

БВПД.  

На виконання завдання щодо розвитку мережі партнерів та незалежних 

провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної 

допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 26 квітня 2017 року в 



Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Рівненській області, в рамках 

завершального етапу місії керівників 

новоствореного управління «Львівська 

міжрегіональна ресурсно-комунікаційна 

платформа» (далі – МРКП) на чолі з 

начальником управління Барбарою 

Калюжною, відбувся конструктивний 

діалог між працівниками системи БВПД 

та адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, щодо 

можливих кроків в реалізації завдань новостворених МКРП. 

21 квітня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Рівненській області відбулася 

зустріч працівників системи БВПД 

із представниками громадської 

організації «Кримська діаспора 

Рівненщини» у рамках реалізації 

проекту «Моніторинг надання 

послуг Регіональними центрами 

безоплатної вторинної правової 

допомоги при затриманні 

громадян», який здійснюється за 

підтримки Європейського Союзу, в межах проекту «Українська регіональна 

платформа громадянських ініціатив», що співадмініструється РОГО «Комітет 

виборців України».  

25.05.2017 року у конференц-

залі Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 

проведено круглий стіл «Взаємодія 

системи БВПД з уповноваженими 

органами з питань пробації». У 

заході взяли участь директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк, директор Рівненського місцевого 

центру Алла Негрей, начальник Рівненського міськрайонного відділу з питань 



пробації Західного 

міжрегіонального 

управління з питань 

виконання кримінальних 

покарань та пробації 

Міністерства  юстиції Надія 

Трусік, завідувач сектором 

ювенальної пробації міста 

Рівного Юрій Омельчук, а 

також інші працівники 

системи БВПД та органів 

пробації. Учасники зустрічі 

обговорили бачення майбутньої співпраці. За результатами проведених зустрічей 

з співробітниками органів пробації області був укладений Меморандум про 

співробітництво який підписаний директором Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василем 

Овдіюком та начальником Управління пробації Західного межрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції Богданом Гедзем.  

14 червня, працівники 

центрів з надання БВПД 

Рівненщини та бюро 

правової допомоги разом з 

в.о. директора Регіонального 

центру Сергієм Іллюком 

провели робочу зустріч з 

начальником Головного 

територіального управління 

юстиції у Рівненській 

області Іванною Смачило. 

Основне питання, яке 

обговорювалося під час 

зустрічі, – подальша співпраця для захисту та реалізації прав жителів 

Рівненщини. Зокрема, така співпраця полягає у впровадженні всеукраїнського 

просвітницького проекту під назвою «Я маю право», оголошеного Міністерством 

юстиції України. Основна мета такого проекту – інформування українців про їхні 

права, адже зазвичай проблема полягає в елементарному незнанні. До участі в 

його реалізації будуть залучені, зокрема, центри з надання БВПД та ГТУЮ. За 

словами міністра юстиції Павла Петренка, цей проект передбачає не тільки 



освітню мету, а й каральний механізм щодо недобросовісних чиновників, які 

порушують права громадян. Проект «Я маю право» починається з трьох великих 

блоків: права громадян у сфері правосуддя, захист права власності, формування 

вміння протистояти корупції, зокрема у вишах. 

16 червня, у Рівному 

відбувся круглий стіл, який 

організувало відділення 

Асоціації правників України в 

Рівненській області, 

присвячений обговоренню 

питань щодо окремих аспектів 

державної реєстрації в Україні. 

Участь у заході також взяли 

працівники Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Рівненській області, а також 

адвокати, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

Питання, які обговорювали під час круглого столу, стосувалися, зокрема, 

особливостей державної реєстрації громадських об'єднань, відповідальності 

державних реєстраторів, розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а також 

актуальних питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

Підвищення правової обізнаності громадян – одне з найважливіших завдань 

системи безоплатної правової допомоги. Таким чином, правопросвітництво 

посідає першочергове місце у планах діяльності центрів з надання БВПД.  

16 травня, директор 

Регіонального центру Василь 

Овдіюк провів семінар з 

працівниками Головного 

управління статистики у 

Рівненській області. Василь 

Овдіюк розповів про 

діяльність системи 

безоплатної правової 

допомоги: від початку її 

заснування у 2013 році і до 

сьогодні. Директор РЦ 

акцентував увагу присутніх на 

діяльності центрів з надання БВПД, детально зупинившись на функціонуванні 

Регіональних центрів, які надають допомогу у кримінальних провадженнях. 



Працівники Регіонального центру упродовж 2 кварталу систематично 

проводили інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи, а також роботу 

з регулярного висвітлення діяльності РЦ та адвокатів у ЗМІ. 

16 травня у 

Городищенській виправній 

колонії відбувся День 

відкритих дверей за участю 

представників державних 

органів та громадських 

організацій. Участь у заході, 

зокрема, взяв фахівець відділу 

моніторингу місцевих центрів 

РЦ Олександр Кузик.  

Такі заходи проводяться з 

метою уникнення випадків 

неналежного поводження із 

засудженими, забезпечення їх прав в умовах позбавлення волі, своєчасного 

реагування на звернення щодо неналежних умов тримання та забезпечення 

прозорості функціонування установи. 

В рамках реалізації плану діяльності системи безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області на 2017 рік заступник директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області 

Сергій Іллюк у звітному періоді відвідав Державні установи «Катеринівська 

випрана колонія №46» та «Городоцький виправний центр (№131)» Західного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України. 

Доброю традицією вже 

стало для працівників системи 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Рівненщини 1 червня у День 

захисту дітей привітання 

малечі зі святом. Команда 

регіонального та місцевого 

центрів з надання БВПД у 

Рівненській області, уже 

вкотре відвідала Комунальний 

заклад обласний дитячий 

туберкульозний санаторій 

“НОВОСТАВ”. Напередодні 

серед працівників було проведено благодійну акцію, по збору дитячих книг, речей 

та іграшок, які разом із солодощами передано малюкам. Працівники БВПД 



власними силами провели 

розважальну програму, яка 

складалась із конкурсу 

малюнків на асфальті для 

наймолодших, правничої 

вікторини та конкурсів для 

старших. Найактивніші 

дітки були відзначені 

солодким заохочувальними 

призами, іграшками та 

грамотами за активну участь 

у святі. Також, діти із 

захопленням прослухали 

історію виникнення такого 

свята та розповідь про їхні основні права та обов’язки.  

Розповсюдження матеріалів та новин про діяльність системи безоплатної 

правової допомоги Рівненщини, зокрема, Регіонального центру та місцевих центрів 

з надання БВПД, систематично проводиться на офіційному сайті Регіонального 

центру та у засобах масової інформації. Всього за період 2 кварталу 2017 року було 

опубліковано понад 112 новин, з яких 89 – на офіційному сайті РЦ.  

Окрім того, усі новини з офіційного сайту РЦ дублюють на сторінці 

Регіонального центру у мережі Facebook, на яку підписано 397 учасників. 

Важливо, що під публікацією у Facebook зазначається кількісне охоплення 

 



 

 



Відповідно до розробленого плану проведення спільних заходів для 

роз'яснення основних моментів при затриманні працівниками поліції громадян, у 

Сарненському відділі поліції пройшов практичний семінар. 

Такий захід відбувся на 

виконання Меморандуму про 

співпрацю між Національною 

поліцією України та 

Міністерством юстиції 

України у сфері надання 

безоплатної правової 

допомоги, адже одним з 

напрямків такої діяльності є 

зустрічі з працівниками 

відділень поліції для обговорення дотримання вимог Кримінального-

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення при затриманні громадян. 

Тому м. Сарни з робочим візитом відвідали в.о. директора Регіонального 

центру з надання БВПД Сергій Іллюк, старший інспектор з особливих доручень 

відділу Уповноважених Голови з питань 

контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності УЗПЛ НПУ Надія 

Берлінець та Регіональний представник 

секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини у Рівненській області Олег Торкунов. Під час 

зустрічі для працівників Сарненського відділення поліції був проведений 

практичний семінар на тему «Дотримання вимог Кримінального-процесуального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення при 

затриманні громадян». 

9 червня, у приміщенні 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області 

відбулася зустріч фахівців РЦ на 

чолі з в.о. директора Сергієм 

Іллюком та Старшого інспектора з 

особливих доручень відділу 

Уповноважених Голови з питань 

контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності УЗПЛ НПУ Надії Берлінець. На виконання 

Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією України та 

Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги 

розроблений план спільних заходів, спрямованих на забезпечення конституційних 

прав громадян, а також підвищення професійного рівня поліцейських. Так, одним 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16


з напрямків такої діяльності є участь працівників Регіонального центру в 

підготовці патрульних поліцейських перед їх заступанням на чергування, а також 

зустрічі з працівниками відділень поліції для обговорення дотримання вимог 

Кримінального-процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення при затриманні громадян. 
 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД 

 

У період 24-26 квітня 2017 року на Рівненщині працювала місія керівників 

новоствореного управління «Львівська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна 

платформа» (далі – МРКП) на чолі з начальником управління Барбарою 

Калюжною. Дана місія матиме 

на меті ідентифікацію успішних 

практик у роботі центрів з 

надання БВПД з різними 

зацікавленими сторонами; 

виявлення потреб у навчанні та 

проведенні у зв’язку із цим 

відповідних заходів з різними 

професійними спільнотами в 

системі БПД. Керівники 

платформи відвідали 

Рівненський місцевий центр, 

Гощанське, Здолбунівське та 

Рівненське бюро правової допомоги, де ознайомились із роботою відповідних 

структур та обговорили з працівниками системи БПД ряд робочих моментів. 

Особливу увагу представники МРКП приділили питанням оптимізації системи, 

практикам з окремих напрямків діяльності, шляхам подолання труднощів, що 

виникають під час роботи системи, підвищенню кваліфікації працівників системи 

БПД. 

19 травня, у Рівному відбувся 

семінар «Практичні правові аспекти, 

що виникають у процесі 

провадження у справах про 

банкрутство», організований 

відділенням Асоціації правників 

України (АПУ) в Рівненській області 

та Комітетом АПУ з конкурсного 

права. Участь у заході взяли 

працівники Регіонального та 

Рівненського місцевого центрів з 



надання БВПД, директор РЦ Василь Овдіюк, а також адвокати, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

24-25 червня у Києві відбувся практикум на тему «Підготовка тренінгу з 

кримінально-процесуальних питань 

для надавачів безоплатної первинної 

правової допомоги» для адвокатів-

тренерів мережі обміну досвідом між 

адвокатами та юристами, які надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу, участь у якому взяла 

фахівець Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області 

Світлана Бідюк. 

Захід організований Координаційним центром з надання правової допомоги за 

підтримки проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового сприяння уряду Данії. 

Практикум є підготовчим етапом до проведення нових каскадних тренінгів в 

системі безоплатної правової допомоги в Україні, спрямованих цього разу на 

вдосконалення знань та навичок з кримінально-процесуальних питань працівників 

бюро правової допомоги. 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 14 квітня 2017 року № 220-аг «Про забезпечення проходження працівниками 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги дистанційного курсу 

«Робота з клієнтом» фахівці РЦ Світлана Бідюк та Олександр Кузик  пройшли 

дистанційний курс навчання та отримали відповідні сертифікати. 
 

[1.3] Децентралізація системи БПД 
 

Задля виконання пріоритетного завдання – децентралізація системи 

безоплатної правової допомоги Регіональним центром посилюється взаємодія з 

місцевими центрами БПД у обміні досвідом, прийнятті управлінських рішень та 

покращенні результативності 

роботи в регіоні. 

18 травня, у приміщенні 

Регіонального центру 

відбулася семінар-нарада за 

участю працівників системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини на тему 

«Діяльність системи БПД 

Рівненщини у 2017 році. 

Покращення взаємодії та 

http://www.coe.int/uk/web/kyiv/support-to-the-criminal-justice-reform-in-ukraine
http://www.coe.int/uk/web/kyiv/support-to-the-criminal-justice-reform-in-ukraine


результативності. Обмін досвідом». Основна мета проведеного заходу – покращення 

роботи центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги. У вступному слові 

директор Регіонального 

центру Василь Овдіюк 

охарактеризував загальний 

стан справ, навів статистичні 

дані діяльності центрів з 

надання БВПД Рівненщини 

та зазначив, що одним з 

пріоритетних завдань 

системи БПД наразі є 

децентралізація 

повноважень. Заступник 

директора Сергій Іллюк у 

своєму виступі висвітлив 

тему виконання планових заходів, контролю за їх виконанням, а також складання 

квартальних планів діяльності. У зв’язку зі змінами, у структурі Регіонального центру 

з’явився відділ моніторингу діяльності місцевих центрів. Головний спеціаліст відділу 

Олександр Кузик, керуючись 

Методичними рекомендаціями щодо 

здійснення моніторингу діяльності 

місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 10 травня 

відвідав Сарненський МЦ з першим 

моніторинговим візитом. Тому у своєму 

виступі Олександр Кузик охарактеризував 

основні моменти запровадження практики 

моніторингу діяльності місцевих центрів. 

Окрім того, під час семінару 

обговорювалися питання стану 

проведення закупівель структурними 

підрозділами з надання БВПД 

області в системі PROZORO 

(доповідав заступник начальника 

відділу підтримки та розвитку 

інфраструктури РЦ Євген Томчик), 

внутрішнього середовища та роботи 

в команді місцевого центру 

(доповідав директор Сарненського 

http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/monitorynh-diialnosti-mistsevykh-tsentriv-zaporuka-pokrashchennia-nadannia-bpd


МЦ Микола Павлюк), роботи з клієнтом при наданні БВПД відділом представництва 

місцевого центру (доповідала начальник відділу представництва Сарненського МЦ 

Марина Дрожжин), взаємодії фронт-офісів місцевого центру та бюро правової 

допомоги (доповідала заступник начальника відділу правової інформації та 

консультацій Сарненського МЦ Юлія Болкуневич), а також аналізу практики та 

проблемних питань співпраці з адвокатами (доповідала начальник відділу організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами Рівненського МЦ Ольга Мельник). Окрім того, 

нещодавно в м. Хмельницький відбулася презентація «Як органи місцевого 

самоврядування та держави можуть відповісти на правові потреби громад», про 

результати та досвід якої розповіла керівник Костопільського бюро правової 

допомоги Мар’яна Шамбір. 

Враховуючи те, що одним із 

пріоритетних завдань розвитку системи 

безоплатної правової допомоги є 

децентралізація повноважень, 

керівництво Регіонального центру для 

покращення якості надання послуг 

постійно проводить моніторингові 

візити до місцевих центрів та бюро 

правової допомоги. 

Так, директор та заступник 

директора Регіонального центру Василь 

Овдіюк та Сергій Іллюк з метою моніторингу діяльності відвідали Острозьке та 

Здолбунівське бюро правової 

допомоги. 

Під час візиту керівництво РЦ 

ознайомилося з організацією 

роботи щодо надання безоплатної 

первинної правової допомоги, 

забезпечення доступу до БВПД та 

електронних сервісів Мін’юсту, а 

також щодо організації 

проведення правопросвітницької 

роботи. Окрім того, Василь Овдіюк та Сергій Іллюк також вивчили питання 

організації діловодства, забезпечення обліку відвідувачів, своєчасності та повноти 

надання послуг. 

http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2006-yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad-prezentatsiia-u-khmelnytskomu
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2006-yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad-prezentatsiia-u-khmelnytskomu


Фахівці Регіонального центру з надання БВПД постійно здійснюють візити до 

місцевих центрів та бюро правової допомоги з метою моніторингу їх діяльності. 

Однак важливим моментом при цьому є надання саме практичної допомоги для 

налагодження ефективної роботи бюро правової допомоги. 

Тому директор 

Регіонального центру Василь 

Овдіюк відвідав Сарненський 

місцевий центр, де підбив 

підсумки діяльності центру за 

перші три місяці 2017 року, а 

також Володимирецьке бюро 

правової допомоги. 

Зокрема, в Сарненському 

місцевому центрі Василь 

Овдіюк провів нараду, під час 

якої разом з директором МЦ 

Миколою Павлюком підбили підсумки роботи центру у першому кварталі 2017 

року, проаналізували виконання квартального плану, а також обговорили основні 

напрями роботи у подальшому. 

Заступник директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській 

області Сергій Іллюк для моніторингу 

діяльності відвідав Корецьке бюро правової 

допомоги. Такі робочі візити до бюро 

правової допомоги Рівненщини поводяться 

постійно з метою підвищення якості надання 

безоплатної правової допомоги 

Всього протягом звітного періоду проведено 21 виїзд для моніторингу 

діяльності місцевих центрів та бюро правової допомоги. 
 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів exofficio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 

Регіональним центром проводиться вивчення питання поступового переходу 

від моделі залучення адвокатів exofficio до моделі офісів громадського захисту у 

кримінальних провадженнях. 

19 травня відбулася зустріч, організована Регіональним центром з надання 

БВПД у Рівненській області, відділенням Асоціації правників України (АПУ) в 

Рівненській області та Комітетом АПУ з конкурсного права. 



Серед питань, які обговорювалися, питання створення моделі поступового 

залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського захисту у 

кримінальних провадженнях. 

Серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

проводитьбся анкетування щодо створення офісів громадського захисту. 

Отримана інформація аналізується та системотизується. Проводиться підготовка 

нормативних документів: примірний контракт з адвокатом, який працюватиме за 

дорученнями РЦ 100% свого часу, розрахунок навантаження і відповідної потреби 

в адвокатах, формування попередньої «карти покриття», розрахунок потреби у 

транспортних послугах 
 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
провадження інших новітніх інформаційних технологій 

 

На виконання завдання щодо Автоматизації бізнес-процесів в системі БПД, в 

тому числі бюджетне та фінансове управління фахівцями Регіонального центру 

встановлено та налаштовано у фінансовому відділі РЦ програмні засоби для 

електронного документообігу та фінансового управління:  

- програмний комплекс «фіндокументи»; 

- мережа розпорядників та одержувачів державних коштів; 

- програмне забезпечення Укрексімбанку «клієнт-банк» 

Для забезпечення прозорості використання бюджетних коштів на виконання 

вимог законодавства та Порядку застосування системи електронних закупівель, 

що затверджені наказом КЦ з надання правової допомоги від 30.05.2017 року 

№146 в Регіональному центрі на онлайн-майданчику ProZorro проведено 4 

процедури закупівель згідно затвердженного кошторису.  

Фахівці Регіонального центру систематично 

приймають участь у формуванні єдиного 

інформаційного простору системи безоплатної 

правової допомоги в Україні і надають до 

Інформаційного дайджесту України інформацію 

про важливі факти та події у системі, кращі 

практики як адвокатської, так і управлінської 

діяльності 

За результатами діяльності системи БПД Рівненщини у 1 кварталі 2017 року 

проведений збір, аналіз та узагальнення інформації, якій розміщений на офіційній 

веб-сторинці. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2017 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 414 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  



 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 26 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 74 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 246 – для здійснення захисту за призначенням;  

 21 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 5 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 4 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

 36 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

 

 

 Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 

 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж 

другого кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 4 бесід з клієнтами; 

 проведено 4 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 27 анонімних анкетувань клієнтів; 

поведено 0 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 
 


