
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги Регіональним 

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

 

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

    Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на 
правову допомогу, яка надається у випадках, передбачених законом безоплатно, і 
кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Згідно пункту 2 статті 8 
Кримінально-виконавчого кодексу України кожному засудженому гарантується 
право на правову допомогу. 

В рамках співпраці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з установою Управління Державної пенітенціарної служби в 
Одеській області впроваджено роботу дистанційних пунктів, в яких спеціалісти 
місцевих центрів з надання БВПД будуть здійснювати прийоми засуджених для 
надання останнім безоплатної вторинної правової допомоги. 

У 2016 році виїзні прийоми здійснюватимуться в Одеській ВК (№14), 
Чорноморській ВК (№74), Південній ВК (№51), Одеській УВП (№21) та у 
Ізмаїльській УВП (№22). 

З метою забезпечення доступу громадян до якісної правової допомоги на базі 
Другого одеського місцевого центру запроваджено проведення прийомів 
громадян приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 
членом Методичної ради нотаріату при Головному територіальному управлінні 
юстиції в Одеській області Сорокою Л.З. 

Під час прийомів приватним нотаріусом надаються усні консультації з таких 
правових питань: 

- порядок оформлення заповіту; 
- порядок прийняття спадщини за заповітом;- порядок прийняття спадщини за 

законом за наявності заповіту; 
- порядок отримання інформації про посвідчення заповіту зі Спадкового 

реєстру;  
- порядок оформлення довіреності на розпорядження нерухомим майном; 
- порядок оформлення договору дарування житлового будинку та земельної 

ділянки (перелік документів); 
- порядок оформлення спадкових прав на майно; 
- рекомендація зразку заяви про прийняття спадщини; 
- порядок оформлення відомості про об’єкт нерухомого майна з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно;  
- визнання договору дарування квартири недійсним; 



- порядок звернення до суду у випадку спору на спадкове майно.  
 

Також починаючи з квітня 2016 року громадяни отримують безоплатну правову 
допомогу за допомогою скайп-зв'язку завдяки проекту «Бібліоміст», який працює 
на території Одеської області.  

Програма "Бібліоміст" розширює доступ до інформації 
та сучасних технологій шляхом обладнання публічних бібліотек комп'ютерною 
технікою. Щоб отримати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги - 
роз’яснення і консультацію з правових питань - необхідно прийти до однієї з 
бібліотек за місцем проживання, які підключені  до програми "Бібліоміст" В 
бібліотеках можна отримати скайп-консультацію від фахівців місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги за допомогою чергового 
бібліотекаря.   
 

 [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 
звітного періоду здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18-ти судових 
засіданнях з розгляду кримінальних справ. 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. 
30 травня делегація представників Канадського бюро міжнародної освіти та 

Канадської асоціації юристів (Canadian Bar Association) провели оціночну зустріч із 
адвокатами Одеси у рамках підготовки ініціативи «Адвокат майбутнього» (The 
Lawyer of Tomorrow). Від канадської сторони участь у зустрічі взяли Кімберлі 
Інксатер (Kimberly Inksater), керівник міжнародних програм Канадської асоціації 
юристів (СВА) та Сара МакКензі (Sarah MacKenzie), юрист-координатор із 
законопроектної роботи та розробки реформ в СВА. 

У зустрічі взяли участь директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Клішина С. та адвокати, які співпрацюють із 
центром. Під час зустрічі колеги продовжили вивчати потреби у навчанні та 
розвитку юридичної спільноти. 



Говорили про  виклики, які постають перед адвокатами в процесі надання 
правової допомоги, про те, якої підтримки не вистачає адвокатам для більш 
ефективної роботи. Дискутували й щодо компетенцій, які варто розвивати 
адвокатам, аби надавати якіснішу допомогу клієнтам.     

 

  
 
Зокрема, йшлося про комунікацію з клієнтами, а також про необхідність 

проведення тренінгів з адвокатами, суддями та прокурорами, які б поліпшили 
розуміння між цими процесуальними фігурами. Приділили увагу вдосконаленню 
презентаційних якостей, зокрема, публічних виступів та ораторського мистецтва, 
вмінню виступати у суді, вирішувати конфлікти. 

Кармазіна К., керівник Одеського підрозділу ГО «Всеукраїнське об’єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», представила канадськими 
колегам методичні рекомендації щодо здійснення захисту, гарантованого 
державою, які були розроблені для потреб адвокатів у суді. Також одеських колег 
цікавило, як вирішуються питання відбору адвокатів до системи БПД у Канаді та 
контролю якості їх роботи.  

27 квітня в приміщенні Котовського місцевого центру відбувся навчальний 
семінар з  адвокатами , які надають безоплатну правову допомогу. Адвокатів 
ознайомили з місією та основними функціями бюро. Друга частина семінару була 
присвячена питанням роботи адвокатів на першої зустрічі з клієнтом. 

На завершення було презентовано запровадження 
в рамках проведення семінару години обміну досвідом «Адвокатський 
практикум», який надасть можливість адвокатам отримати від їх колег корисну 
інформацію про приклади позитивного вирішення окремих юридичних питань, 
що в подальшому допоможе досягти максимально вигідного результату для 
клієнта та підвищити якість надання юридичної допомоги.  



 
Адвокат Віталій Колосович ознайомив присутніх з адвокатською практикою на 

тему: “Звільнення від сплати судового збору соціально незахищених верств 
населення”. 

     
 [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 13 квітня 2016 року для державних службовців обласної та 
районних державних адміністрацій в Одеській області, що відповідають за 
юридичні питання, проведено семінар на теми: “Організація надання первинної 
та вторинної правової допомоги”, “Концепція бюро правової допомоги”. Семінар 
проведено представниками Другого одеського місцевого центру на базі 
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України.  

 

 
Також 07 квітня 2016 року представники  Котовського місцевого центру  з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги провели круглий стіл з 
керівництвом Ананьївської районної ради, активом депутатського корпусу та 
громадських організацій в рамках реалізації проекту “Подолання селянської 
земельної цивільно-правової прірви”.   

 
Депутати ознайомились з ціллю грантового проекту, згідно якого спеціалістами 

Котовського місцевого центру з надання БВПД разом зі своїми партнерами - 
адвокатським об'єднанням “Котовська районна юридична консультація” та 
Одеською обласною організацією ВГО “Комітет виборців України” буде 



надаватись правова допомога сільському населенню із земельного, договірного, 
цивільного питань. 

В рамках реалізації проекту працівниками центру спільно з партнерами будуть 
проводитись семінари та тренінги для підготовки параюристів  (правових 
консультантів), які після навчання зможуть консультувати сільське населення 
певної громади півночі Одеської області у вирішенні проблем у сфері земельних 
правовідносин.   

Реалізація проекту "Подолання селянської земельної цивільно-правової прірви" 
проводиться за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в 
Україні", який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки 
Уряду Канади та Міжнародного фонду "Відродження” у рамках грантової 
програми «Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги  на 
рівні територіальних громад».   

12 травня 2016 року у приміщенні Регіонального центру безоплатної вторинної 
правової допомоги в Одеській області на круглому столі було підписано 
меморандум про співпрацю між центром та громадською організацією 
“Нікопольський центр духовної та соціально-психологічної реабілітації "Відкриті 
двері" в рамках проекту "Разом проти тортур - за людську гідність", який 
реалізується за підтримки OSCE/ODIHR протягом цього року в двох регіонах 
України - Одеському та Дніпропетровському.  

 

 
 

Мета круглого столу: об'єднати свої зусилля для зниження тортур і жорстокого 
поводження до осіб, які перебувають під вартою і в місцях позбавлення волі в 
Одеській області шляхом організації спільних заходів, а саме збору інформації із 
залученням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу по 
кримінальним провадженням. 

 



 
 [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 11.04.2016р., 11.05.2016 та 
22.06.2016 р.  

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

З метою покращення результативності та ефективності діяльності 
регіонального та місцевих центрів Одеського регіону 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 

Одеському регіоні, 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 звітного періоду регіональним та місцевими центрами було 
розміщено 83 інформаційних матеріалів щодо функціонування системи БПД у 
регіоні. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.04.2016 року по 30.06.2016 року 
регіональним центром з надання БВПД Одеській області було видано 1331 
доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 0 доручень – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 28 доручень  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 732 доручення – для здійснення захисту за призначенням;  

 159 доручень – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях;  



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

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

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

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

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу кількості виданих доручень за 
видами доручень: 

 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром з 
01.04.2016 року по 30.06.2016 року: 

здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

 проведено 6 бесід з клієнтами; 

 проведено 46 анонімних анкетувань адвокатів. 
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Розподіл виданих доручень за видами доручень 


