
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області 
у І кварталі 2016 року  

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги 

Центром проведено роботу та досягнуто домовленості з керівництвом Одеської 
обласної державної адміністрації (далі — ООДА) щодо розміщення з 12.02.2016 
року у пілотному режимі першого в Україні Бюро правової допомоги у приміщенні 
прозорої Громадської приймальні ООДА.  

    
 
За результатами роботи Бюро 
правової допомоги забезпечено 
прийом громадянам, реєстрацію 
документів, надання правових 
консультацій та роз'яснень з правових 
питань.  

 
 

  Також досягнуто домовленості з керівництвом Управління Державної 
пенітенціарної служби України в Одеській області щодо розміщення двох постійно 
діючих дистанційних консультаційних пунктів, які були розміщені в установах 
Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та в яких 
щодня надаються правові консультацій та роз'яснення з правових питань особам, 
які відбувають покарання працівниками регіонального та місцевих центрів.  

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

З метою забезпечення надання якісної безоплатної правової допомоги та 
відповідно до Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги менеджером з якості постійно проводяться моніторинги. Так, протягом 
І кварталу відвідано судові засідання з розгляду кримінальних справ та проведено 
моніторинги адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу у м. Одесі, 
Ізмаїльському районі та Роздільнянському районі. Також регулярно проводяться 
бесіди з клієнтами, які висловлюють задоволення наданими адвокатами послуг та 
вдячність. 

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

18.03.2016 року на базі Другого одеського місцевого центру спільно з 
Регіональним центром проведено семінар для адвокатів системи безоплатної 



вторинної правової допомоги з метою формування єдиної практики оформлення 
та подачі звітності за результатами надання безоплатної правової допомоги. 

 
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. 
На виконання Плану надання безоплатної правової допомоги у 2016 році в 

Одеському регіоні 20.01.2016 року представниками Другого та Третього одеський 

місцевих центрів  проведено робочу зустріч з представниками Одеського міського 

центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, в ході зустрічі обговорено 

можливості співпраці з питань надання БВПД дітям - сиротам, дітям позбавленим 

батьківського піклування, особам з інвалідністю та особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах.  

   

 
 
 
 
 
 
 

Також, 18 лютого 2016 року Ізмаїльський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з Ізмаїльським міськрайонним відділом 
кримінальної виконавчої інспекції управління державної пенітенціарної служби 
України в Одеській області провели захід для батьків засуджених підлітків щодо їх 
основних прав, гарантованих Конституцією України та Законом «Про безоплатну 
правову допомогу». Захід відбувся з метою налагодження співпраці між 
структурами на місцевому рівні, задля надання повноцінної, якісної безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги для засуджених громадян, або таких 
до яких застосовані покарання, не пов’язані з позбавленням волі та їх близьких. 
По завершенню заходу між установами було підписано Меморандум про 
співпрацю. 

 
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
З метою впорядження єдиних стандартів професійної діяльності, обміном 

досвідом впроваджено щотижня проведення кураторських годин працівників 
регіонального та місцевих центрів.  

Під час кураторських годин обговорюються проблемні питання, які виникають 
щодня при виконанні функціональних обов’язків працівниками місцевих центрів.  

Також, єдина практика обговорюється та 
затверджується на Керівних радах, що 
проводились 11.02.2016 р. та 11.06.2016 р.  

 



 
[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його 
функцій. 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності 
регіонального та місцевих центрів Одеської області постійно ведеться робота над 
розвитком інституційної спроможності центрів виконувати покладені на них 
функції, зокрема через впровадження та використання сучасних інформаційних та 
інтерактивних технологій та запровадженню нових підходів та рішень аналізу та 
представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через 
впровадження ІР-телефонії, впровадження нових інтерактивних сервісів (карти, 
таблиці даних) та нових форм звітності з графічною та аналітичною частиною 
щодо функціонування та розвитку системи БПД в регіоні на офіційному веб-сайті 
регіонального центру тощо. 

 
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

       З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД в Одеській 
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. 

 Так, протягом І кварталу 2016 р. Регіональним та місцевими центрами було 
розміщено 70 інформаційних матеріалів щодо функціонування системи БПД у 
регіоні. 

31 березня директор Регіонального центру виступила на прес-конференції в 
одеському прес-центрі «Paritet» з питань реформування територіальних органів 
юстиції, створення бюро правової допомоги та вдосконалення системи онлайн-
послуг. 

     З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 29 січня 
команда Котовського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 
провела круглий стіл з місцевими телерадіокомпаніями та друкованими засобами 
масової інформації з питань налагодження інформаційного партнерства та 
співпраці. Результатом зустрічі стало підписання Договорів про інформаційне 
партнерство та презентація соціального медіа-проекту “Народний адвокат”. 
Соціальний медіа-проект має на меті донести до громадян інформацію щодо 
рівного доступу до правосуддя та можливості захисту своїх прав і свобод за 
допомогою системи безоплатної вторинної правової допомоги. Переглянути 
презентацію соціального медіа-проекту «Народний адвокат» можна тут. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfEnTF0eJ6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=18DjNOpY364


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 січня 2016 року по 31 травня 2016 року 
регіональним центром з надання БВПД в Одеській області було видано 1366 
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 0 доручень – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 27 доручень  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 336 доручень – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 788 доручень – для здійснення захисту за призначенням;  

 132 доручення – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях;  

 8 доручень – у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 3 доручення – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК; 

 65 доручень – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі.  

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром з 01 січня 
2016 року по 31 травня 2016 року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 13 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

 проведено 8 бесід з клієнтами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу видів виданих доручень: 
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