
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

щодо виконання Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в Одеській області локального плану заходів на ІІІ квартал 2016 року 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
З метою забезпечення прав затриманих Регіональний центр з надання БВПД почав співпрацю 

з підрозділом забезпечення прав людини територіальних органів Національної поліції (далі -
Підрозділ).  З цією метою 28 липня 2016 р. директор центру провела робочу зустріч із старшим 
інспектором з особливих питань уповноважених по забезпеченню  прав людини Національної 
поліції України в м. Одесі Чеботенком С.. Підрозділ здійснює організаційне та методичне 
забезпечення роботи органу поліції з питань дотримання прав затриманих і взятих під варту осіб 
під час їх тримання в ізоляторах тимчасового тримання та конвоювання, контролює роботу 
зазначених установ та конвойних підрозділів.  

 

 
 

  Під час робочої зустрічі обговорили питання здійснення контролю за роботою підрозділів 
органу поліції з питань дотримання прав і законних інтересів осіб, затриманих за підозрою в 
учиненні кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, та засуджених осіб, їх доставляння під час досудового слідства, 
проведення з ними слідчих дій, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду 
про адміністративний арешт. У майбутньому планується укладення Меморандуму щодо 
співпраці між організаціями у частині проведення сумісних нарад Регіонального центру з 
представниками Національної поліції, а також організацію навчання співпрацівників райвідділів 
поліції щодо дотримання прав затриманих і взятих під варту осіб. 

 
8 вересня 2016 року о 10.00 у приміщенні Київської районної адміністрації м. Одеси (вул. Ак. 

Корольова, 9) відбулося лекційне заняття на тему: "Законність затримання в адміністративному 
та кримінальному процесуальному порядку". Начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Чімбер спільно з адвокатом Петром Кобзарем 
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та старшим інспектором з особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань контролю 
за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини 
Сергієм Чеботаренко розповіли особовому складу Київського відділу поліції у м. Одесі Головного 
управління Національної поліції в Одеській області. 

 

 
 
Сергієм Чеботаренко було висвітлено загальні положення про затримання, поняття та правові 

підстави, право на адвоката, реєстрацію затримання та подальших дій щодо затримання особи. 
Також ним було зазначено про недопущення випадків катування затриманих осіб та інших 
жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження із затриманими.  Іриною 
Чімбер було надано роз'яснення щодо Порядку інформування центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб та призначення адвоката затриманій 
особі за підозрою у вчинені злочину та адміністративному затримані, а також про залучення 
захисника для здійснення захисту за призначенням у кримінальному провадженні.  Петро Кобзар 
розповів присутнім про дії захисника під час затримання особи за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення після отримання доручення. 

 
 
15 вересня, о 10.00 год. у приміщенні Малиновського відділу поліції м. Одеси (вул. Ак. 

Філатова, 23-В) відбулося ще одне лекційне заняття на тему: "Законність затримання в 
адміністративному та кримінальному процесуальному порядку". Старший інспектор з 
особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав 
людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Сергій Чеботаренко 
спільно з начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Іриною Чімбер та адвокатом Петром Кобзарем, який співпрацює з Регіональним центром з 
надання БВПД, розповіли особовому складу Малиновського відділу поліції у м. Одесі Головного 
управління Національної поліції в Одеській області про загальні положення щодо затримання, 
поняття та правові підстави, право на адвоката, реєстрацію затримання та подальші дії щодо 
затримання особи. 

 
Сергієм Чеботаренком було зазначено про недопущення випадків катування затриманих осіб 

та інших жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження із затриманими. 
Також він розповів, що «працівники поліції повинні повідомити близьких родичів затриманих 
про факт затримання. В разі необхідності повинна надаватися невідкладна належна медичної 
допомога».  Ірина Чімбер роз'яснила порядок інформування центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб та призначення адвоката затриманій 
особі за підозрою у вчинені злочину та адміністративному затримані, а також про порядок 
залучення захисника для здійснення захисту за призначенням у кримінальному провадженні. 
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«Негайно після фактичного затримання особи працівник поліції повинен повідомити 

Регіональному центру з надання БВПД   за допомогою телефонного або іншого зв’язку 
відомості про затриманого. Після отримання повідомлення черговий центру призначає 
захисника та видає доручення. Повідомлення про затримання осіб приймаються та 
обробляються центром цілодобово», - пояснила вона.  Адвокат Петро Кобзар розповів 
присутнім про дії захисника під час затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення після отримання доручення: «… адвокат, прибувши до затриманої особи, 
повинен провести з клієнтом конфіденційне побачення. У кімнаті побачень не повинно бути 
сторонніх осіб, в іншому випадку це є порушенням прав затриманої особи». 

 
29 вересня, о 10.00 год., у приміщенні Приморського відділу поліції м. Одеси (вул. Грецька, 42) 

відбулося чергове  лекційне заняття з особовим складом одного з міських відділів поліції на 
тему: "Законність затримання в адміністративному та кримінальному процесуальному 
порядку". 

 
Присутні на заході начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області Ірина Чімбер, спільно з 
адвокатом Петром Кобзарем та старшим інспектором з особливих доручень відділу 
уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 
діяльності Управління забезпечення прав людини Іваном Рожкованом, розповіли особовому 
складу Приморського відділу поліції у м. Одесі Головного управління Національної поліції в 
Одеській області про загальні положення щодо затримання, поняття та правові підстави, право 
на адвоката, реєстрацію затримання та подальші дії щодо затримання особи.   

 
Іван Рожкован зазначив, що «підрозділ забезпечення прав людини територіальних органів 

Національної поліції здійснює організаційне та методичне забезпечення роботи органу поліції 
з питань дотримання прав затриманих і взятих під варту осіб під час їх тримання в 
ізоляторах тимчасового тримання та конвоювання, контролює роботу зазначених установ 
та конвойних підрозділів. Працівники поліції зобов’язані дотримуватися прав кожної 
затриманої особи. Крім того, відповідно до ст. 212 КПК України, у підрозділі органу досудового 
розслідування мають бути призначені одна або декілька службових осіб, відповідальних за 
перебування затриманих. Згідно цієї статті, відповідальними за перебування затриманих  не 
можуть бути слідчі». Ірина Чімбер роз'яснила порядок інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб та призначення адвоката 
затриманій особі за підозрою у вчинені злочину та адміністративному затримані, а також про 
порядок залучення захисника для здійснення захисту за призначенням та для проведення 
окремої процесуальної дії у кримінальному провадженні. «Негайно після фактичного 
затримання особи працівник поліції повинен повідомити Регіональному центру з надання 
БВПД  за допомогою телефонного або іншого зв’язку відомості про затриманого. Після 
отримання повідомлення черговий центру призначає захисника та видає доручення. 
Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються центром цілодобово», - 
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підкреслила начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області. 

 

 
 
Петро Кобзар розповів присутнім про дії захисника під час затримання особи за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення після отримання доручення адвокатом. «До прибуття 
адвоката до затриманої особи слідчий не має права проводити опитування, розмови або 
вручати повідомлення про підозру затриманій особі. Згідно нормам КПК України, слідчий 
зобов’язаний роз’яснити затриманому підстави його затримання, права і обов’язки та 
надати можливість для конфіденційного побачення з адвокатом без обмеження їх кількості і 
тривалості», - зазначив адвокат. «При складенні протоколу про затримання згідно ст. 208 
КПК України слідчому необхідно у протоколі вказувати фактичний час затримання, а саме: 
час, коли затримана особа силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із 
уповноваженою службовою особою. Крім того, така службова особо зобов’язана забезпечити 
невідкладне надання належної медичної допомоги.  

 
В подальшому планується проведення лекційних занять з особовим складом Суворовського 

ВП та працівниками патрульної поліції м. Одеси, мета яких – надання практичної допомоги та 
роз’яснення працівникам поліції про порядок та своєчасність повідомлення про затримання осіб 
органу (установі), уповноваженому Законом про надання БВПД. 

 

[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 
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роботи адвокатів у 13-ти судових засіданнях з розгляду кримінальних справ, а також 5 бесід з 
клієнтами адвокатів з приводу якості їх роботи. 

 

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

 
У межах проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», 

що впроваджується за фінансового сприяння Уряду Данії, 19 липня 2016 року в Одесі відбувся 
регіональний круглий стіл, присвячений обговоренню процесу відбору адвокатів, які залучаються 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

    На круглому столі було обговорено процедуру відбору та практичний досвід різних 
областей, регіональні особливості, переваги та можливі складнощі, а також шляхи 
вдосконалення системи відбору. 

   Цілі зустрічі представили менеджер проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи 
кримінальної юстиції в Україні» Кетеван Цхомелідзе та Олександра Яновська, експерт проекту. 

   Від Регіонального центру з надання БВПД у круглому столі взяла участь його директор, 
Світлана Клішина. У своєї доповіді С. Клішина повідомила присутнім, що протягом 2012-2015 
років було проведено 8 конкурсів по відбору адвокатів, відібрано 5077 адвокатів та укладено 
2571 контракт.  32% складу конкурсних комісій  складали представники адвокатури, 28% - 
представники Координаційного та місцевих центрів з надання правової допомоги, 22% - судді, 
14% - представники громадських організацій, 4% - представники органів юстиції.  

 

 
На протязі зазначеного періоду критерії оцінювання претендентів  змінювалися:  так, у 

порівнянні з 2013 роком, у 2015 році зросла вага критерію досвіду адвокатської діяльності та 
мотивації до надання безоплатної правової допомоги. За три роки роботи Регіонального центру з 
надання БВПД в Одеській області були розвінчані невірні уявлення про професійну діяльність 
адвокатів у системі БПД, показник успішності відбору адвокатів при  проведенні подальших 
конкурсів збільшився. Завдяки співпраці центру з Радою адвокатів Одеського регіону та ГТУЮ 
вдалося змінити настрій в Одеській адвокатурі та визначити для адвокатів переваги роботи за 
контрактом з центром: виконання суспільно важливої роботи, підвищення професійного іміджу, 
регулярне безкоштовне підвищення кваліфікації, гнучкий графік роботи, постійне джерело 
доходу.  

   При обговоренні питань круглого столу Світлана Клішина внесла пропозиції щодо 
спрощення процедури конкурсного відбору адвокатів, впровадження при проходження конкурсу 
дистанційного курсу до системи БПД, питання якого містили б більше мотиваційних складників та 
ознайомлювали адвокатів із складовими аспектами роботи системи БВПД (стандарти якості, 
алгоритм дій при наданні БВПД, порядок оплати послуг тощо). «Процедура конкурсного відбору 
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є, на мою думку, обов’язковою, як одна з складових забезпечення престижності роботи 
адвоката», - зазначила директор Регіонального центру.     

 

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

 
Керівник проекту "Справедливе правосуддя" Девід Вон та директори Регіонального та Другого 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Світлана Клішина та Ірина 
Бондаренко зустрілися в Одесі 19 липня 2016 року, відвідали Другий центр з надання БВПД та 
обговорили перші результати впровадження пілотного проекту «Електронний суд» та плани 
подальшої сумісної  роботи. 

 

                                  
Метою проекту "Електронний суд" є налагодження процесу оперативного обміну інформацією 

в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу, а також 
іншими державними структурами з метою забезпечення справедливого та неупередженого 
правосуддя в Україні. Регіональний центр з надання БВПД активно співпрацює в реалізації 
пілотного проекту спільно з Державною судовою адміністрацією України та територіальним 
управлінням ДСА України в Одеській області за підтримки Проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна «Справедливе правосуддя». У трьох 
судах Одеської області поетапно впроваджуються інструменти «Електронного правосуддя» 
завдяки отриманню оновленої технічної бази та впроваджується електронний документообіг. В 
ряді судів встановлено інформаційно-платіжні термінали  для сплати громадянами судового 
збору, в яких також можна дізнатися  про розклад судових засідань .  

Директори центрів подякували Девіду Вону за співпрацю та висловили сподівання, що 
електронний суд зможе повноцінно запрацювати не лише в експериментальних та пілотних 
судах, а по всій Україні. Без сумніву, кожна людина має можливість захистити порушені права у 
суді та оперативно, не виходячи з дому, отримати судове рішення. Перевагами електронного 
суду є економія коштів на відправку кореспонденції, оперативність руху справ у судах, швидкість 
їх розгляду. 

 
Напередодні відкриття бюро правової допомоги у приміщенні ГТУЮ в Одеській області 10 

серпня 2016 року відбувся установчий семінар з новопризначеними керівниками бюро.  
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Навчальний захід організовано спільно Регіональним та місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД), за участі директора Четвертого 
київського місцевого центру Сергія Бреуса та Наталії Кожем’яки - інтегратора Першого 
криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Присутні 
на заході представники системи БПД спільно з новопризначеними працівниками бюро правової 
допомоги обговорили першочергові кроки з організації роботи бюро, визначили місце бюро в 
системі БПД, їх ролі для громадян та першочергові завдання, що постають перед працівниками 
бюро та колегами із центрів у регіонах. Заступник  директора Одеського регіонального центру з 
надання БВПД Юлія Садовська представила присутнім новопризначених керівників бюро, 
розповіла про види правової допомоги, суб'єктів права на таку допомогу, про порядок надання 
безоплатної первинної правової допомоги та доступ до вторинної правової допомоги. 
Представники Київського та Криворізького місцевих центрів з надання БВПД Сергій Бреус та 
Наталя Кожем’яка зупинились на місії та баченні системи надання безоплатної правової 
допомоги, цінностях, які сповідують її команда.  

 

                            
 
Своїм досвідом роботи та досягненнями також поділилися директори місцевих центрів з 

надання БВПД на Одещині, які активно відповідали на запитання новопризначених керівників 
бюро. 

 
 
 
8 вересня 2016 року Андрій Вишневський разом із директором Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області Світланою Клішиною 
відвідали бюро правової допомоги, які працюють у Білгород-Дністровську, Овідіополі та Біляївці, 
є структурними підрозділами Першого одеського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, та у яких уже здійснюється прийом громадян. Вони поспілкувалися 
із працівниками бюро та оглянули стан матеріально-технічного забезпечення відповідних 
приміщень. 
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Так, Білгород-Дністровське бюро правової допомоги працює за адресою: м. Білгород-

Дністровський, вул. Грецька, 24.  
 

 
Адреса бюро правової допомоги в Овідіополі: вул. Шевченка, 169.  
Саме під час відвідин бюро у ньому консультували клієнта з приводу державної реєстрації 
об'єднання громадян без утворення юридичної особи. Нагадаємо, що цю функцію отримали 
місцеві центри з надання безоплатної вторинної функцій центрів влітку, відповідно до наказу 
Міністерства юстиції України від 17.06.2016 № 1717/5, яким запроваджено пілотний проект у 
сфері державної реєстрації громадських формувань.                                                                                                                                                              
Мешканці Біляївки та довколишніх населених пунктів можуть звертатися до Біляївського бюро 
правової допомоги за адресою: вул. Кіпенка, 6.                                                                                                      
З моменту відкриття нових установ, а це всього тиждень, правові консультації у них отримали в 
Біляївці, Овідіополі та Білгород-Дністровському загалом більш тридцяти громадян. Як зазначив 
директор Координаційного центру, "це приклад реального досвіду реалізації плану розширення 
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мережі точок активного поширення правової інформації та доступу до правової допомоги на 
рівні територіальних громад в дії". 
 
«Важливо бути проактивними у житті громади, знати усі проблеми міста, району і села, в 
якому є бюро правової допомоги», – Андрій Вишневський.  
На цьому наголосив у п’ятницю, 9 вересня 2016 року,  директор Координаційного центру з 
надання правової допомоги під час робочої зустрічі в Одесі з працівниками місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема, й новостворених їх відділів – бюро 
правової допомоги. Керівник Координаційного центру разом одеськими колегами говорили про 
актуальні питання в організації роботи бюро правової допомоги, які розпочали діяльність 1 
вересня нинішнього року. 
 

 
 
Зустріч відбулась в приміщенні Територіального відділення Державної судової адміністрації в 
Одеській області. В обговоренні робочих питань разом з Андрієм Вишневським взяли участь 
директор Регіонального центру з надання БВПД Світлана Клішина та  директори трьох одеських 
місцевих центрів – Алла Лавренюк, Ірина Бондаренко, Євгенія Тітомер, а також місцевих 
центрів Арцизу, Ізмаїлу, Подільська – Оксана Соколова, Зося Якименко, Сергій Мерзляков, 
начальник відділу попередньої роботи з клієнтами Роздільнянського місцевого центру Тетяна 
Кулішова. 
 
Робочу нараду відкрив Андрій Вишневський, якій розповів про місію, бачення та цінності 
системи безоплатної правової допомоги, означив основні завдання бюро, історію їх створення та 
мету діяльності, яка тільки розпочалася. «Ми працюємо у команді на основі взаємної поваги та 
взаємної відповідальності. Ми діємо доброчесно, зорієнтовані на клієнта і сповідуємо рівне 
ставлення до всіх», - зазначив директор Координаційного центру.     
Під час наради колеги обговорили питання функцій, які виконуватимуть бюро правової 
допомоги, в яких населених пунктах і за яким графіком вони працюватимуть, як формувався штат 
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бюро і хто може стати їх клієнтом, щодо доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції, а також 
доступу мешканців територіальних громад до ефективного правового захисту. 
 
Кожен з керівників бюро, які зібралися на нараді, отримав змістовні відповіді на робочі питання: 
як саме повинне працювати установа? як зробити так, щоб ефективно працювали мобільні 
та консультативні пункти? яким чином бюро повинно зайняти свою нішу у громаді? як вести 
правопросвітнецьку роботу? як забезпечити якість правової допомоги, яка надаватиметься 
бюро?  
Андрій Вишневський розповів про базу єдиних правових консультацій WikiLegalaid, яка наразі 
формується та у формування якої будуть залучені і працівники бюро. 
Директор Регіонального центру з надання БВПД Світлана Клішина також відповідала на всі 
актуальні питання, які постали перед працівниками новостворених бюро щодо роботи адвокатів, 
про незалежність адвокатської діяльності та порушила питання якісного надання правових 
послуг. «Важливо не поспішаючи, але якісно обробляти запити громадян, аби заслужити та 
не втратити їх довіру», - відзначила вона. Говорили і про співпрацю з органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями. 
 

[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. 
 

[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.  
 
     31 серпня 2016 року в приміщенні Одеської регіональної організації Національної спілки 
журналістів, обговорили відкриття на Одещині 25 бюро правової допомоги. 

Учасники прес-конференції –  директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Одеській області Світлана Клішина та директори трьох місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Євгенія Тітомер, Ірина Бондаренко та Алла 
Лавренюк. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eMH9EHIKXkQ


11 
 

 
 

Під час заходу були окреслені питання щодо функцій, які виконуватимуть бюро правової 
допомоги, в яких населених пунктах і за яким графіком вони працюватимуть, як формувався штат 
бюро і хто може стати їх клієнтом, щодо доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції, а також 
доступу мешканців територіальних громад до ефективного правового захисту. 

 
Як розповіла журналістам Ірина Бондаренко, «…Міністерство юстиції відкрило доступ до 27 

реєстрів, які знаходяться на його сайті…У бюро правової допомоги почнуть працювати по дві 
робочої станції для громадян. Фахівці бюро забезпечать доступ до цих реєстрів». Крім 
правових консультацій, співробітники бюро проводитимуть семінари та лекції в навчальних 
закладах. Алла Лавренюк,  директор Третього місцевого центру, детально розповіла про 
вторинну правову допомогу і про категорії осіб, які мають право отримати адвоката за рахунок 
держави. Вона зазначила, що  «…це послуги, які надає держава соціально незахищеним 
верствам населення. Таким особам необхідно мати перелік документів, щоб підтвердити свій 
статус». 
     На прес-конференції журналісти задавали питання і про якість послуг центрів безоплатної 
правової допомоги та майбутніх бюро правової допомоги. Директор Регіонального центру 
Світлана Клішина  пояснила, що контроль якості - одне з пріоритетних напрямків роботи системи 
безоплатної правової допомоги. 

 
«…В центрі створені спеціальні відділи якості правової допомоги, де працюють менеджери 

з якості. Вони систематично присутні в судових засіданнях, де адвокати працюють з нашими 
клієнтами», - зазначила вона. 

 
 
У програмі 7 каналу "Вечер на 7" 6 вересня 2016 року директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Світлана Клішина детально розповіла про 
роботу 25 бюро правової допомоги, які відкрили свої двері 1 вересня 2016 року: 
https://www.youtube.com/watch?v=1nBuygYyQMQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nBuygYyQMQ
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 липня по 30 вересня 2016 року Регіональним центром з 
надання БВПД в Одеській області було видано 1275 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

• 2  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 15 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 323 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального з-ва вважаються 
затриманим та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 653 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 211 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

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

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

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

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

 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу виданих доручень за звітний період. 

 

 

 

 

Окрема процесуальна 
дія 

17% 

Захист за призначенням 
50% 

Примусові заходи 
медичного характеру 

1% 

Затримані та/або 
обранозапобіжний 

захід у вигляді 
тримання під вартою 

25% 

Інші 
3% 

Засудженим до 
покарання у вигляді 
поздавалення волі 

4% 

Розподіл виданих доручень за видами 
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 З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж звітного періоду: 

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

• проведено 5 бесід з клієнтами. 


