ЗАТВЕРДЖУЮ
Сумський обласний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
_______________________О.М.Демченко
“15” жовтня 2014 року

Звіт
роботи Сумського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
за Ш квартал 2014 року
№
п/п
1

1
1.1

Зміст
2
І. Питання організаційної роботи
Провести:
Виїзні зустрічі в районах Сумської області з
адвокатами для налагодження співпраці, вирішення
питань щодо проведення розрахунків по наданню
безоплатної вторинної правової допомоги

Термін
виконання
3

протягом кварталу

Відповідальні
за виконання
4

Рак Ю.М.

Примітка
5

Відбулись 2 виїзні
зустрічі та 48
зустрічей на базі
Центру з
адвокатами, які
надають безоплатну
вторинну правову
допомогу

1
1.2

2
Листування з судами та правоохоронними органами
і зустрічі з суддями та керівництвом і особовим
складом правоохоронних органів з проблемних та
інших питань, які виникають в процесі співпраці по
наданню безоплатної вторинної правової допомоги

3
протягом кварталу

4
Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

5
Проведено листами
№ № 178-179 від
02.07.2014; № 182 від
04.07.2014; № 186 від
07.07.2014; № 196 від
16.07.2014; № 198 від
17.07.2014; № 202 від
22.07.2014; № 209 від
25.07.2014; № № 211
– 212 від 28.07.2014;
№ № 218 – 220 від
30.07.2014; № 223 від
01.08.2014; № 226 від
05.08.2014; № 230 від
06.08.2014; № 233 від
08.08.2014; № 236 від
12.08.2014; № 245 від
18.08.2014; № 251 від
20.08.2014; № 253 від
22.08.2014; № 254 від
27.08.2014; № 256 від
28.08.2014; № 257 від
29.08.2014; № 261 від
03.09.2014; № № 264,
267- 268 від 08.09.
2014; № 271 від
10.09.2014; № № 283284 від 22.09.2014;
№ № 287, 290-291 від
25.09.2014; № 292 від
29.09.2014

1
1.3

2
Організувати і провести на базі Центру підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових
осіб органів місцевого самоврядування каскадні
тренінги для адвокатів, які надають БВПД

3

4

5

протягом кварталу

Демченко О.М.
Волобуєва В.Г.

Тренінги проведено
11.07.2014 12.07.2014

1.4

Провести виїзні каскадні тренінги в районних
центрах Сумської області для адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу

протягом кварталу

Демченко О.М.
Волобуєва В.Г.

Виїзні тренінги
відбулись
04.07.2014 у місті
Конотоп і
05.07.2014 у місті
Шостка.

1.5

Провести тренінги для адвокатів Центру з метою
підвищення кваліфікації та дотримання стандартів
якості надання правових послуг

липень-серпень

Волобуєва В.Г.

В містах Суми,
Кролевець та
Охтирка відбулось 3
тренінги для
адвокатів Центру.

1.6

Проводити
консультування
адвокатів
щодо
стандартів якості надання правової допомоги

протягом кварталу

Волобуєва В.Г.

Було надано 50
консультацій
адвокатам Центру
щодо стандартів
якості надання
правової допомоги

1.7

Організувати та провести зустрічі з питань
укладання контрактів з адвокатами області, які
включені до локальних реєстрів та мають право на
надання безоплатної вторинної правової допомоги

протягом кварталу

Демченко О.М.,
Ведрушкіна Є.І.
Рак Ю.М.

Зустрічі проведено
30.06.2014 з 59
адвокатами, які
надають БВПД

1
1.8

2
Здійснювати моніторинг офіційного веб-сайту
УМВС України в Сумській області щодо
неповідомлення Центру про факти затримання осіб

3
3 та 17 числа
протягом кварталу

4
Лучкін І.В.

5
Моніторинг
проведено та
інформація і
скріншоти
надіслані на
електронну адресу
Координаційного
центру з надання
правової допомоги:
№ 177 від 01.07.
2014; № 195 від
16.07.2014; № 222
від 01.08.2014;
№ 244 від 15.08.
2014; № 259 від
01.09.2014; № 280
від 16.09.2014

1.9

Провести моніторинг роботи адвокатів в судах
першої інстанції та апеляційному суді Сумської
області

липень-серпень

Волобуєва В.Г.

Проведено
моніторинг якості
надання правової
допомоги в 5
судових засіданнях
в суді 1 інстанції та
5 – в апеляційному
суді Сумської
області.

1
1.10

2
Здійснювати моніторинг якості надання правових
послуг та пілотування його інструментів

1.11

Провести звірки з структурними підрозділами щоквартально, до 5 числа
УМВС України в Сумській області та ЛВ на станції
місяця, що настає за
Конотоп та
ст. Суми щодо кількості осіб
звітним періодом
затриманих в адміністративному та кримінальному
процесуальному порядку
Провести зустрічі директора Центру з керівником
протягом кварталу
ГУ ДКСУ в Сумській області щодо проведення
оплати послуг адвокатам Центру

Літвіненко С.М.

Демченко О.М.

Зустрічі відбулись
03.07.2014,
07.07.2014,
29.07.2014,
29.09.2014

Провести лекції в Центрі підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб органів
місцевого
самоврядування
щодо
надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Щотижневі наради при директорові Центру

протягом кварталу

Демченко О.М.

Лекції проведені
23.07. 2014 та
09.09.2014

щопонеділка

Демченко О.М.,

Проведено 12
щотижневих нарад
при директорові
Центру, визначено
та узгоджено
актуальні робочі
питання

1.12

1.13

1.14

3
протягом кварталу

4
Волобуєва В.Г.

5
Узагальнену
інформацію щодо
моніторингу якості
надіслано
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
листами № № 296297 від 30.09.2014
Звірки проведено
01.10.2014 05.10.2014 з 13 РВ
та МВ

1
1.15

2
Інструктажі з техніки безпеки з працівниками
Центру

3
щомісяця

4
Демченко О.М.

5
Проведено 3
інструктажі з
працівниками
Центру

1.16

Інструктажі з пожежної безпеки з працівниками
Центру

при прийомі працівників

Літвіненко С.М.

Проведено 2
інструктажі з
пожежної безпеки з
працівником Центру

до 15 липня

Демченко О.М.
Літвіненко С.М.,
Коваленко О.С.,
Ведрушкіна Є.І.

Підготовлено звіт
про виконання
плану роботи
Центру за 2 квартал
2014 року. Звіт
надіслано
до Координаційного
центру з надання
правової допомоги
№ 191 від 15.04.
2014 та у порядку
інформування
Головному
управлінню юстиції
Міністерства
юстиції України у
Сумській області
№192 від 15.07.2014

2.

Підготувати:
звітну інформацію:

2.1

про виконання планів роботи Центру на
2 квартал 2014 року

1
2.2

2
бухгалтерський звіт за 2 квартал 2014 року

3
до 21 липня

4
Ведрушкіна Є.І.

5
Звіт підготовлено та
подано ГУ ДКСУ в
Сумській області та
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
08.07.2014

2.3

на протокольні доручення Координаційного центру
з надання правової допомоги

протягом кварталу

Демченко О.М.
Літвіненко С.М.,
Коваленко О.С.,
Ведрушкіна Є.І.

Звітна інформація
надіслана листам
№ 193 від
15.07.2014; № 207
від 24.07.2014;
№ 208 від 25. 07
2014; № 215 від
28.07.2014; № 228
від 05.08.2014;
№ 232 від 08.08.
2014;

2.4

звіт про виконання заходів щодо економного та
раціонального використання бюджетних коштів

щомісяця до 10 числа
місяця, наступного за
звітним

Демченко О.М.,
Ведрушкіна Є.І.

Звіти надіслано
Координаційному
центру
електронною
поштою 01.07.2014,
01.08.2014,
01.09.2014 та
30.09.2014

1
2.5

2
про
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності посадових осіб суб’єктів подання
інформації щодо неповідомлення Центру про
випадки затримання осіб

2.6

забезпечити
оперативне
інформування
Координаційного центру з надання правової
допомоги у визначеному порядку про стан
фінансування та розрахунків Центру

2.7

баланс (річна форма з додатком)

3
щоквартально до 5 числа
місяця, наступного за
звітним

4
Демченко О.М.
Літвіненко С.М.

5
Узагальнену
інформацію
підготовлено
та
надіслано
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
листом № 304 від
02.10.2014

щомісяця за
встановленим графіком

Ведрушкіна Є.І.

щоквартально

Ведрушкіна Є.І.

Проінформовано
листами № 184 від
07.07.2014; № 243
від 14.08.2014;
№ 263 від
05.09.2014; № 279
від 15.09.2014;
№ 282 від
22.09.2014; № 293
від 29.09.2014; №
№ 298-299 від
30.09.2014 та
електронною
поштою
01,21.07.2014,01.08.
2014,01, 08,29.09.
2014
Подано в ДПІ у
м. Суми та ГУ
ДКСУ в Сумській
області 08.07.2014.

1

2

3
щомісячно і щокварталу

4
Ведрушкіна Є.І.

5
Подана в ГУ ДКСУ
в Сумській області
08.07.2014,
05.08.2014 та
05.09.2014

протягом 40 днів після
закінчення кварталу

Ведрушкіна Є.І.

Подано в ДПІ
18.07.2014

2.8

звітність за формою 7

2.9

звіт про неприбуткові організації і формі 1-ДФ

2.10

звіт до Головного управління ПФУ в Сумській до 20 числа щомісячно
області

Ведрушкіна Є.І.

Подано 16.07.2014,
14.08.2014,
04.09.2014

2.11

звіт до управління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності в Сумській
області

щоквартально за
наявністю лікарняних

Ведрушкіна Є.І.

У звітному періоді
в зв’язку з
відсутністю
лікарняних звітність
не подавалась

2.12

блок показників щодо доступності безоплатної
вторинної правової допомоги (таблиці 1-4)
статистичного спостереження за наданням БВПД в
України

щоденно і
щомісячно

Коваленко О.С.,
спеціалісти відділу
організації надання
правової допомоги у
кримінальному
процесі

Звітну інформацію
підготовлено і
надіслано
Координаційному
центру № 181 від
04.07.2014; № 224
від 05.08.2014;
№ 260 від
03.09.2014; № 306
від 03.10.2014

1

2

3

4

5

2.13

блок показників щодо якості захисту та клієнтів
системи безоплатної вторинної правової допомоги
(таблиці 5, 8) статистичного спостереження за
наданням БВПД в Україні

щомісячно,
щоквартально

Літвіненко С.М.

Звітну інформацію
підготовлено
і
надіслано
Координаційному
центру № 181 від
04.07.2014; № 224
від 05.08.2014;
№
260
від
03.09.2014; № 306
від 03.10.2014

2.14

блок показників щодо відмов від послуг адвокатів
та скарг на їх роботу, показників щодо
забезпеченості центрів персоналом та показників по
роботі з партнерами (таблиці 6-7 та 10)
статистичного спостереження за наданням БВПД в
Україні

щоденно, щомісяця та
щоквартально

Коваленко О.С.

Звітну інформацію
підготовлено
і
надіслано
Координаційному
центру № 181 від
04.07.2014; № 224
від 05.08.2014;
№
260
від
03.09.2014; № 306
від 03.10.2014

2.15

блок
фінансових
показників
(таблиця
9)
статистичного спостереження за наданням БВПД в
Україні

щомісяця та щокварталу

Ведрушкіна Є.І.

Звітну інформацію
підготовлено
і
надіслано
Координаційному
центру № 181 від
04.07.2014; № 306
від 03.10.2014

1

2

3

2.16

підготувати та зареєструвати в ГУДКСУ в Сумській
області контракти з адвокатами, включеними до
відповідного Реєстру адвокатів

протягом кварталу

2.17

інформацію про фактичну ротацію відеороликів в
ефірах телеканалів

до 05 числа,
щомісячно

Коваленко О.С.

2.18

звіти з зайнятості населення
за формою № 5-ПН «Звіт
працівників»

за потребою

Коваленко О.С.

2.19

кадровий звіт щодо фактично зайнятих посад за 3
квартал 2014 року

до 5 числа місяця, що
слідує за звітним

Коваленко О.С.

про

прийнятих

4
Демченко О.М.,
Ведрушкіна Є.І.

5
В ГУ ДКСУ в
Сумській області
продовжено дію 59
контрактів з
адвокатами, які
надають БВПД
Інформація
підготовлена і
надіслана
Координаційному
центру № 225 від
05.08.2014; № 262
від 03.09.2014;
№ 301 від 01.10.
2014
Звіт підготовлено та
надано Сумському
міському центру
зайнятості
17.07.2014
Підготовлено та
направлено
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
звіт щодо фактично
зайнятих посад за 3
квартал 2014 року
(вих. № 302 від
01.10. 2014)

1

2

2.20

плани:
роботи Сумського обласного центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги на IV
квартал 2014 року

3

3

4

5

до 25 вересня

Літвіненко С.М.

Підготовлено
план
роботи Центру на
IV
квартал
2014.
План
затверджено
директором Центру
24.09.2014

Розробити та затвердити:

3.1

графіки чергування головних спеціалістів відділу
організації
надання
правової
допомоги
у
кримінальному процесі

щомісяця

Демченко О.М.,
Коваленко О.С.

Підготовлено та
затверджено
директором Центру
графіки чергувань
головних
спеціалістів: № 33
від 26.06.2014; № 37
від 25.07.2014; № 42
від 26.08.2014

3.2

графіки чергування адвокатів області, що надають
безоплатну вторинну правову допомогу

щомісяця

Демченко О.М.,
Коваленко О.С.

Підготовлено та
затверджено
директором Центру
графіки чергувань
адвокатів: № 34 від
26.06.2014; № 38 від
28.07.2014;№ 43 від
26.08.2014

1
4.

2

3

4

5

4.1

попередній розгляд та реєстрацію письмових
звернень громадян до Сумського обласного центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
та організацію особистого прийому громадян

протягом кварталу

Демченко О.М.
Літвіненко С.М.

Прийнято на
особистому прийомі
керівництвом
Центру 20
громадян,
проведено
попередній розгляд
4 письмових
звернень громадян

4.2

розгляд скарг на дії чи бездіяльність адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу

протягом кварталу

Волобуєва В.Г.

За звітний період
скарг на дії чи
бездіяльність
адвокатів, які
надають БВПД не
надходило.

4.3

розподіл справ між адвокатами, які залучені до
надання безоплатної вторинної правової допомоги

протягом кварталу

Демченко О.М.

Протягом Ш
кварталу здійснено
розподіл 284 справ

Здійснювати:
моніторинг:

1
4.4

2
організаційно-методичне та інше забезпечення
діяльності адвокатів Сумської області, що надають
безоплатну вторинну правову допомогу

3
протягом кварталу

4
Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

5
Адвокатам
направлена
особисто та
засобами
електронного
зв’язку інформація
щодо адвокатських
тренінгів та
кущових тренінгів з
якості надання
правової
допомоги,забезпече
но місце проведення
тренінгів, роздано
методичні матеріали
та на адресу
Координаційного
центру, направлено
скановані
реєстраційні
відомості
учасників,
здійснюється
наповнення
дайджесту системи
надання БВПД,
постійно
оновлюється вебсайт Центру.

1
5
5.1

5.2

5.3

2

3

4

5

Забезпечити:
виступ керівництва Центру на телебаченні, радіо, в
друкованих засобах масової інформації

протягом кварталу

Демченко О.М.

документальне обслуговування роботи Центру:
- попередній розгляд кореспонденції;
- оперативне проходження, облік, зберігання
документів;
- реєстрація наказів з основної діяльності

протягом кварталу

Коваленко О.С.

видавати доручення для підтвердження
повноважень захисника або повноважень адвоката
для здійснення представництва інтересів особи в
судах, органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами

протягом кварталу

головні спеціалісти
відділу організації
надання правової
допомоги у
кримінальному
процесі

Директор Центру
прийняла участь в
місячнику з
правової освіти
населення, який
проводився ГУЮ в
Сумській області та
виступила з
презентацією на
тему: « Правова
допомога в Україні
згідно з Законом
України «Про
безоплатну правову
допомогу».
Здійснено
попередній розгляд
169 документів, що
надійшли до
Центру;зареєстрова
но 27 наказів, з них
– 13 з основної
діяльності та 14
стосовно скасування
доручень адвокатів
Протягом кварталу
видано 284
доручення

1
5.4

роботу комп’ютерної
Центру

2
та периферійної техніки

5.5

створення бази даних доручень за 2013 рік

5.6

роботу програмного забезпечення
виявлення і ліквідацію вірусів

Центру

та

3
протягом кварталу

4
Лучкін І.В.

протягом кварталу

Лучкін І.В.

протягом кварталу

Лучкін І.В.

5
Протягом кварталу
налагоджено роботу
компьютерної та
перифірійної
техніки Центру і
станом на
01.10.2014
проведено
провідний Інтернет
Станом на
30.09.2014 в Центрі
створена електронна
база доручень
Центру, яка
дозволяє
контролювати їх
рух від видачі до
закінчення їх
виконання
адвокатами по
стадіям
кримінального
провадження
Налагоджено
програмне
забезпечення 3
компьютерів та на
всіх компьютерах
працівників Центру
встановлено
антивірусний захист

1
5.7

2
створення електронних таблиць звітності

ІІ. Питання інформаційно-методичної роботи
Узагальнити:
інформацію щодо кількості виписаних Центром
6.1
доручень за Ш квартал 2014 року

ІІІ. Робота з кадрами
Здійснити організаційні заходи щодо:
проводити роботу щодо відбору та призначення на
7.1
посади працівників Центру

3
протягом кварталу

4
Лучкін І.В.

5
На офіційному вебсайті Центру
створено
електронну таблицю
звітності по оплаті
послуг адвокатам
Центру, яка
оновлюється
щопонеділка

вересень

Демченко О.М.,
Коротущенко В.М.

Інформація
узагальнена та
розміщена на едиску
Координаційного
центру з надання
правової допомоги

протягом кварталу

Демченко О.М.

Прийнято 1
працівника на 0,5
ставки у відділ
підтримки та
розвитку
інфраструктури

Поза планом
Взяти участь в круглому столі з питань запобігання
1
корупції

липень

Волобуєва В.Г

2

Надіслати Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію щодо наявності
доручень по наданню БВПД Януковичу В.В.

до 17.07.2014

Демченко О.М.
Лучкін І.В.

3

Надати
Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію щодо наявності
контрактів з адвокатами з других регіонів
(Донецька, Луганська)

до 25.07.2014

Демченко О.М..
Ведрушкіна Є.І.

4

Надіслати Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію щодо адвокатів та
співробітників Центру, які мобілізовані та /або
перебувають
на
території
проведення
антитерористичної операції у східних регіонах
держави

до 28.07.2014

Демченко О.М.
Коваленко О.С.

06.07.2014 заступник
начальника відділу
забезпечення якості
правової допомоги
взяла участь в
засіданні круглого
столу з питань
корупції, яке
відбулось в
Сумському пресклубі.
Інформацію
підготовлено і
надіслано
Координаційному
центру листом
від 17.07.2014
№ 199
Інформацію
підготовлено і
надіслано
Координаційному
центру електронною
поштою 25.07.2014
№ 207
Звітна інформація
підготовлена і
надіслана
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
25.07.2014 № 208

1
5

6

7

8

9

2
Подати на повідомну реєстрацію зміни до
Колективного договору на 2013-2017 роки в частині
додаткових відпусток працівникам з ненормованим
робочим днем
Надати Координаційному центру з надання правової
допомоги
інформацію
щодо
наповнення
інформаційного дайджесту про роботу системи
БВПД
Надіслати
Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію стосовно кількості
виправдувальних вироків у провадженнях, в яких
були залучені адвокати БВПД та приклади таких
проваджень
Надіслати Координаційному центру з надання
правової допомоги узагальнену інформацію за
2013-2014 роки щодо дисциплінарних проваджень
стосовно працівників ОВС

Надіслати
Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію про надання БВПД
особам, затриманим за підозрою у вчинені злочину,
що передбачає притягнення до кримінальної
відповідальності за вчинення тероризму, посягання
на територіальну цілісність і національну безпеку
України, диверсії, використання зброї

3
липень

4
Демченко О.М.
Літвіненко С.М.

5
Зміни подані
№ 210 від 28.07.2014

до 10 числа місяця,
наступного за звітним

Волобуєва В.Г.,
Лучкін І.В.

до 14.08.2014

Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

Інформація надіслана
листами № 234 від
05.08.2014;
№ 266 від 08.09.2014
Інформацію та
приклади надіслано
листом № 238 від
12.08.2014

до 15.08.2014

Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

Узагальнена
інформація
підготовлена і
надіслана
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
листом від
05.08.2014 № 228

до 15.08.2014 та
до 01.09.2014

Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

Інформація надіслана
листами
від 14.08.2014 № 242
та від 01.09.2014 №
258

1
10

2
Провести робочу зустріч директора Центру з
заступником прокурора Сумської області щодо
співпраці Центру, адвокатів системи БВПД та
прокуратури Сумської області

3
серпень

4
Демченко О.М.

5
Робоча зустріч
відбулась 08.08.2014
в приміщенні
прокуратури
Сумської області

11

Організувати та провести лекцію – семінар із
слідчими та співробітниками Роменського МВ
УМВС України в Сумській області і з залученням
адвокатів, які надають БВПД на території
Роменського району з питань взаємодії з Центром в
рамках КПК України та ЗУ «Про безоплатну
правову допомогу»

серпень

Волобуєва В.Г.

Лекцію-семінар
організовано і
проведено на базі
Роменського МВ
УМВС України в
Сумській області
18.08.2014

12

Провести виїзні зустрічі з начальником слідчого
відділу Роменського МВ УМВС України в Сумській
області та головою Роменського міськрайонного
суду Сумської області з питань співпраці з Центром
в рамках КПК України та ЗУ «Про безоплатну
правову допомогу»

серпень

Демченко О.М.

Виїзні зустрічі
відбулись 18.08.2014
в приміщенні
Роменського МВ
УМВС України в
Сумській області та
Роменського
міськрайсуду
Сумської області

1
13

2
Інформувати Головне управління юстиції щодо
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до
вторинної правової допомоги

3
щочетверга

14

Надати Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію щодо хроніки
захисту в рамках заходів, передбачених
«Дорожньою картою»

до 01.09.2014

15

Надати Координаційному центру з надання
правової допомоги інформацію щодо адвокатів та
співробітників Центру, які мобілізовані відповідно
до Указу Президента України від 21.07.2014 № 607
«Про часткову мобілізацію»

до 08.09.2014

4
Демченко О.М.,
Лучкін І.В.

Демченко О.М.,
Волобуєва В.Г.

Демченко О.М.
Коваленко О.С.

5
Інформація надіслана
листами № 180 від
03.07.2014; № 189 від
10.07.2014;
№ 197 від 17.07.2014;
№ 205 від 24.07.2014;
№ 221 від 31.07.2014;
№ 231 від 07.08.2014;
№ 240 від 14.08.2014;
№ 252 від 21.08.2014;
№ 255 від 28.08.2014;
№ 263/1 від
04.09.2014;
№ 273 від 11.09.2014;
№ 281 від 18.09.2014;
№ 286 від 25.09.2014
Інформацію
надіслано
електронною
поштою 14.08.2014
№ 241
Звітна інформація
підготовлена і
надіслана
Координаційному
центру з надання
правової допомоги
електронною
поштою 08.08.2014
№ 232

1
16

17

18

19

20

21

2
Надати Координаційному центру з надання
правової допомоги пропозиції і зауваження до
Методики обчислення розміру винагороди адвокатів
в частині проведення розрахунку оплати послуг
адвокатів, що залучаються до БВПД.
Довести до відома ради адвокатів, кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури та колегії
адвокатів Сумської області інформацію щодо
проведення шостого конкурсу з відбору адвокатів
для надання БВПД та графік його проведення
Надати Координаційному центру з надання правової
допомоги графік проведення та програму каскадних
тренінгів для адвокатів, які надають БВПД

3
до 10.09.2014

4
Демченко О.М.,
Волобуєва В.Г.

до 15.09.2014

Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

до 23.09.2014

Демченко О.М.,
Коваленко О.С.

Провести робочу зустріч директора Центру з
заступником начальника Головного управління
юстиції в Сумській області – заступником голови
конкурсної комісії щодо шостого конкурсу з
відбору адвокатів для надання БВПД та лекційсемінарів в рамках правової освіти населення на базі
Головного управління юстиції в Сумській області
Надіслати Координаційному центру з надання
правової допомоги пропозиції, коли залучення
захисника за призначенням здійснюється без
належних правових підстав та копії судових ухвал з
цього питання
Провести опитування щодо дослідження
проблемних питань, що виникають у сторони
захисту при застосуванні КПК шляхом анкетування
адвокатів, які працюють в системі БВПД

25.09.2014

Демченко О.М.

до 25.09.2014

Демченко О.М.,
Літвіненко С.М.

до 30.09.2014

Волобуєва В.Г.

5
Інформацію
надіслано
електронною
поштою 10.09.2014
№ 270
Інформацію
доведено листами від
15.09.2014 №
№ 276-278
Графік проведення та
програма каскадних
тренінгів надіслані
електронною
поштою 23.09.2014
№ 285
Робоча зустріч
відбулась 25.09.2014
в приміщенні
Головного
управління юстиції в
Сумській області
Пропозиції та копії
ухвал надіслані
електронною
поштою 25.09.2014
№ 289
Станом на 30.09.2014
проведено
анкетування 26
адвокатів Центру

