
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 
 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області річного 

плану діяльності на 2019 рік у ІV кварталі   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЗМІСТ 

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

[1.1.]  Переорієтація системи БПД  з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад . 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.]  Децентралізація  системи БПД. 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно- аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій . 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

 

  



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД  з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад. 

 
07 листопада 2019 року в селі Хмільниця, 
Чернігівського району відбувся виїзний 
прийом громадян за участі директора 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Ірини Протченко. В ході зустрічі говорили 
про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги, особливості її надання, 
специфіку роботи центрів та бюро правової 
допомоги. Роз’яснила відмінність між 
первинною правовою допомогою 

(консультації, складання документів не процесуального характеру) та вторинною 
правовою допомогою (захист, представництво інтересів особи та складання 
документів процесуального характеру). 

 

Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 
конференціях та інших заходах) за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій що надають БПД 
 
12 грудня 2019 року про розвиток системи безоплатної правової допомоги 
розповідали представникам органів місцевого самоврядування під час 
круглого столу 

«Тенденції розвитку та реалізації прав 
людини і громадянина України» - тема 
кругло столу в ході якого фахівці системи 
безоплатної правої допомоги розповідали 
присутнім спеціалістам апаратів виконкомів 
об’єднаних територіальних громад про 
розвиток систем безоплатної правової 
допомоги, особливості її надання, роботу 
центрів, мережу доступу до безоплатної 
правової допомоги та напрями за якими 

ведеться активна співпраця з органами місцевого самоврядування. 

 
 
 



 
Про спільні заходи у сфері протидії торгівлі людьми у Чернігівській області 
говорили під час тренінгу. 

31 жовтня 2019 року 
громадською організацією 
«Чернігівський громадський 
комітет захисту прав людини» 
було організовано дводенний 
тренінг на тему «Впровадження 
Національного механізму 
взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, в тому 
числі дітьми в Чернігівській 
області». До заходу долучився 
головний спеціаліст відділу 

комунікації та правопросвітництва Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Дмитро Савуляк. 
 
Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 
залучення нових стейкхолдерів. 

 
6 грудня 2019 року в Академії ДПтС 
взято участь у круглому стіл на тему: 
«Реалізація конституційного права на 
захист». Під час заходу було 
поінформовано присутніх про 
діяльність Центру та можливість 
отримати правову допомогу. Також, 
вона на ознайомила присутніх з такими 
моменти як: залучення захисника 
слідчим, прокурором, слідчим суддею 
чи судом для здійснення захисту за 

призначенням, відповідно до статті 49 Кримінально процесуального кодексу 
України; роз’яснили моменти обов’язкової участі захисника відповідно до статті 

52 Кримінально процесуального кодексу України, 
також, було обговорено порядок залучення захисника 
для проведення окремої процесуальної дії відповідно 
до статті 53 Кримінально процесуального кодексу 
України. 
 
09 грудня 2019 року про безоплатну правову 
допомогу говорили з працівниками Головного 
управління статистики у Чернігівській області. 
Одним із пріоритетних напрямів роботи системи 
безоплатної правової допомоги – є інформування 



громадян про їх право звернутись за безоплатною правовою допомогою та на які 
послуги вони можуть розраховувати. 

10 грудня 2019 року світова 
спільнота відзначає День прав 
людини, а в Україні цього року 
вперше ініційовано проведення 
Всеукраїнського дня безоплатної 
правової допомоги. Центри та бюро 
правової допомоги, зокрема й на 
Чернігівщині, підготували низку 
цікавих заходів. День розпочався із 
«Кави з директором» – захід, який 
зібрав партнерів, представників 

громадських організацій на базі Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області. На каву завітали давні 
партнери системи безоплатної правової допомоги Чернігівщини. Під час 
неформального спілкування згадали історію створення безоплатної правової 
допомоги, обговорили труднощі, які зустрічались на шляху розвитку системи та 
подальші плани і стратегічні цілі досягнення яких перед собою ставить команда 
безоплатної правової допомоги. Також, темою розмови стало планування спільної 
діяльності на рік, що наступає, було досягнуто домовленостей про проведення 
спільних правопросвітницьких заходів та посилення доступу осіб до якісної 
правової допомоги. 

Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти. 

18 листопада 2019 року спілкувались зі студентами юридичного факультету 
Чернігівського національного технологічного університету. Під час зустрічі 
говорили про систему безоплатної правової допомоги, престижність та 
відповідальність професії правника, розбудову правової держави та адвокатську 

діяльність . 

Знаковою особливістю даного заходу 
стало підписання меморандуму про 
партнерство та співпрацю між Навчально-
науковим Інститутом Права і Соціальних 
Технологій Чернігівського національного 
технологічного університету, 
Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у Чернігівській області та Чернігівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 



20 листопада 2019 року проведено 
міжвідомчу робочу зустріч у форматі 
круглого столу. 20 листопада 1989 року 
стала знаковою датою – саме в цей день 
держави-члени Організації Об’єднаних 
Націй прийняли Конвенцію про права 
дитини(Конвенція), чим визначили, що: 
•дитина, внаслідок її фізичної і розумової 
незрілості, потребує спеціальної охорони і 

піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження; 
•дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в 
сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння; 
•важливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов життя дітей в 
кожній країні, зокрема в країнах, що розвиваються. 
 

22 листопада 2019 року відбулась зустріч з 
соціальними педагогами Чернігівщини. 
Після вступного слова, під час якого 
присутні ознайомились з роботою системи 
БПД та громадської організації «МАРТ», 
розпочалась жвава дискусія, темою якої 
були питання, що стосуються прав дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та пов’язаних з цим проблем. 

На всі питання були надані змістовні відповіді, зокрема, присутні дізнались, що 
підставою обов’язкового представництва можна вважати народження дитини, 
посвідчене належним чином (кровна спорідненість). Це закріплено в статті 242 
Цивільного кодексу України, згідно з якою законними представниками є батьки 
(стосовно своїх малолітніх та неповнолітніх дітей). 

11 грудня 2019 року проведено 
правопросвітницький захід для вихованців 
Чернігівського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 
Метою заходу було підвищення 
обізнаності юних громадян з системою 
безоплатної правової допомоги, 
ознайомлення їх з законодавством 
відповідно до якого вони можуть 
розраховати на отримання правової 

допомоги безкоштовно. Зокрема, було вказано, що основним нормативно-
правовим актом, що гарантується державою доступ до правової допомоги – є 
Конституція України. 
 



13 грудня 2019 року про безоплатну 
правову допомогу дізнались студенти 
юридичного факультету Нацiонального 
унiверситету "Чернiгiвська полiтехнiка". 
Під час заходу студенти мали змогу 
ознайомитись з процесом створення та 
розвитку системи безоплатної правової 
допомоги починаючи з 2011 року, з 
моменту прийняття Закону « Про 
безоплатну правову допомогу», і по 

теперішній час. Розповідь поєднувалась з демонстрацією презентації на якій 
наочно було проілюстровано темпи розвитку системи та шлях її становлення. 

 

13 грудня 2019 року до Регіонального 
центру з надання БВПД у Чернігівській 
області, для перегляду цікавого фільму, 
що розкриває важливість можливості 
захистити свої права в рамках закону та 
подальшого його обговорення, завітали 
студенти, що здобувають освіту в галузі 
права. В обговоренні фільму, що 
відбулося по його завершенню, взяли 
участь заступник директора Центру Олеся 
Пирковська та юрист громадської 

організації «МАРТ» Дмитро Науменко. 

 

16 грудня 2019 року з розвитком 
інформаційних технологій побільшало 
можливостей для вчинення шахрайських 
та інших злочинних дій дистанційно. 
Особливо вразливі до даного виду 
злочинів – діти. Про те, як вберегти себе 
та не стати жертвою злочинців 
розповідала учням директор 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

у Чернігівській області Ірина Протченко спільно з директором Чернігівського 
місцевого центру з надання БВПД Володимиром Бобруйком. 

Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами 
НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам 
порушення прав людини на захист та отримання БПД. 



 
11 листопада 2019 року фахівцями 
Регіонального центру проведено навчальний 
захід для працівників територіальних 
органів Національної поліції України у 
Чернігівській області. Темою якого стали 
питання, пов’язані з правами учасників 
кримінального провадження та осіб, до яких 
застосовано адміністративне затримання чи 
арешт. 
 
 

 
 
 

Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів 
відділу представництва 
 
      З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
у ІV кварталі 2019 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 
 
1) 07.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Зіненко В.В. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
2) 09.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Савицького І.О. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області;   
3) 10.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Лєскова В.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова 
4) 15.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Єрашова Р.В. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області;   
5) 21.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
6) 29.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
7) 05.11.2019р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О. та 
Лескова В.О. в Чернігівському апеляційному суді; 
8) 14.11.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лескова В.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 
9) 18.11.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Зіненко В.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 
10) 22.11.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Верех А.М. та 
Котенок А.П. в Чернігівському апеляційному суді; 
11) 03.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сакун І.А. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
12) 04.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Карпенко М.О. в 



Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
13) 09.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Чернігівському апеляційному суді; 
14) 16.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гиляка О.М. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 
15) 18.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.І. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 
16) 19.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лескова В.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова. 
 
Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих послуг 

 
     Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з метою 
виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги у ІV кварталі 2019 року 
проведено 6 бесід з клієнтами, які отримують БВПД. 

 
Проведення анкетувань суб’єктів права на БПД 

 
Під час здійснення моніторингу місцевих центрів/бюро правової допомоги, 

зі скриньок «Для відгуків» вилучено 150 анкет, які вивчено та проведено аналіз 
результатів опитування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу.  

Проведено вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо задоволеності 
роботою місцевих центрів/бюро правової допомоги.  

За звітний період відділом моніторингу діяльності місцевих центрів опитано 
49 клієнтів місцевих центрів, результати опитування проаналізовані та викладені 
у довідках про результати проведення моніторингів. 

 
 
Здійснювати аналіз та узагальнення інформації про випадки порушення 
суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД. Забезпечувати інформування відповідні органи, 
визначені Порядком. 
 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
Регіональним центром проаналізовано та узагальнено інформацію про випадки 
порушення суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД про випадки затримання, адмінарешту, застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в результаті чого виявлено  8 
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД.  

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 3 листів до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області. 
 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД. 



 
Проведення заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 
кваліфікації (навчання, дистанційне он-лайн навчання, семінари, тренінги) 
для персоналу центрів, адвокатів та партнерських інституцій 
 

Тренінг для працівників системи безоплатної вторинної правової допомоги 
та адвокатів 

 
07 листопада 2019 року організовано та  
проведено Регіональним центром за 
підтримки   партнерської організації 
Чернігівський громадський комітет захисту 
прав людини тренінг на тему «Виявлення та 
протидія торгівлі людьми, правовий 
супровід жертв, забезпечення компенсації». 
В ході тренінгу учасники поглибили свої 

знання про протидію торгівлі людьми, навчились визначати осіб, що можуть бути 
потерпілими від торгівлі людьми, але через страх чи інші особисті причини 
бояться говорити про це. Було обговорено подальші кроки, які необхідно зробити 
після того, як жертву торгівлі людьми було ідентифіковано, до яких установ та 
організацій варто звернутись для подальшого супроводу жертви на етапі 
реабілітації. 

 
07 листопада 2019 року начальник відділу 
організаційної роботи, юридичного 
забезпечення та розвитку інфраструктури 
Ірина Бондаренко провела робочу зустріч з 
метою підвищення кваліфікації працівника, 
відповідального за ведення кадрової роботи 
Ніжинського місцевого центру з надання 
БВПД. Перевірено ведення обліку персоналу 
та кадрове діловодство, а саме: поточний 
облік працівників за фахом та посадами; 
оформлення прийняття на роботу, 

переведення, переміщення, звільнення працівників відповідно до законодавства 
про працю; оформлення, ведення та зберігання особових карток П-2, особових 
справ працівників, трудових книжок тощо. 
 

Регіональним центром з надання БВПД у 
Чернігівській області було проведено 

тренінг для адвокатів 

 

15 листопада 2019 року проведено тренінг 
на актуальну тему «Кримінальний 
процесуальний кодекс України: 



застосування крізь призму європейських стандартів». Тренінг було розбито на 
чотири блоки, в кожного з яких була своя тематика, а саме: тема першого блоку- 
«Початкові дії захисника при вступі у справу; тема другого блоку - «Дії захисника 
при затриманні клієнта, пред’явленні підозри. Забезпечення основоположних прав 
і свобод клієнта»; тема третього блоку - «Оскарження рішень, дій, бездіяльності 
слідчого, прокурора, слідчого судді»; тема четвертого блоку - «Дії захисника в 
суді першої інстанції». Після прослуховування теоретичної частини блоку 
учасники приступали до обговорення та виконання практичних завдань в групах. 

 

Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку 
для наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid».                                                                

 
З метою обміном досвідом та формування кращих практик консультування 

клієнтів системи БПД, заступником директора центру Олесею Пирковською 
складено та розміщено правові консультацій на теми: 
1) Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення     
2) Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого 
Наповненні консультації оновлюються через довідково-інформаційну платформу 
правових консультацій «WikiLegaLAid». 
 

[1.3.] Децентралізація  системи БПД. 

Здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку взаємодії 
Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу 

Регіональним центром проводяться розподіли відкритих асигнувань за 
мережею в розрізі центрів, відповідальних за виконання заходів. 

За звітний період Регіональному центру були надані пропозиції з Місцевих 
центрів з НБВПД у Чернігівській області щодо необхідності внесення змін по 
перерозподілу кошторисних призначень шляхом їх наближення з метою 
виконання центрами завдань та повноважень. 

За результатами наданих пропозицій Регіональним центром були 
направлені листи Координаційному центру з надання правової допомоги щодо 
проведення  змін до кошторисів та планів асигнувань в розрізі бюджетних 
програм з метою раціонального та економного використання бюджетних коштів 
між МЦ з надання БВПД та недопущення простроченої кредиторської 
заборгованості. 

  
Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного 
планування та моніторингу діяльності 

За звітний період здійснено виплату адвокатам за надані послуги БВПД в 
сумі 1893,4  тис. грн.  в повному обсязі від профінансованих.  



Повністю було погашено кредиторську заборгованість по оплаті послуг та 
відшкодуванню витрат адвокатів з надання БВПД. 

На придбання товарів, робіт і послуг Центром було використано 146,1 тис. 
грн. 

Регіональним центром складена зведена бюджетна та фінансова звітність 
центрів по виконанню бюджету у звітному періоді, направлена через 
автоматизовану систему «Е-казна» та Координаційному центру з надання 
правової допомоги.   

 

Проведення моніторингу діяльності місцевих центрів/бюро правової 
допомоги 

Заступник начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області Анатолій Леоненко в 
рамках робочих відряджень, запланованих у 2019 році, здійснив моніторинг 
роботи: 

-  22 жовтня 2019 року Менського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- 24 жовтня 2019 року Сосницького бюро правової допомоги Менського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- 30 серпня 2019 року Бобровицького бюро правової допомоги 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

- 07 листопада 2019 Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- 13 листопада 2019 року Бахмацького бюро правової допомоги      
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

- 16 грудня 2019 року Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 

- 20 грудня 2019 року Славутицького бюро правової допомоги  
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

В ході перевірки Анатолій Леоненко проаналізував статистичну 
інформацію щодо показників діяльності центру, результати опитування клієнтів, 
дослідив порядок видачі та реєстрації доручень, прийом, перевірку та зберігання 
актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звернув увагу 
начальників відділів на типові проблемні питання, що виникають у процесі 
діяльності центру. 
  



 
 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно- аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
 
Здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпечення та 
планування 

 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  
наказів  та інших нормативно – правових актів. 

Щомісячно проводиться розподіл коштів  по мірі їх надходження на РЦ та 
МЦ. 

Здійснено планування та оприлюднено на веб-сайті План допорогових 
закупівель товарів, робіт та послуг. 

Протягом ІV кварталу проводилась закупівля нових технічних засобів, а 
саме: 2х автоматизоване робоче місце (АРМ), програмне забезпечення Мікрософт 
офіс.  

Щомісячно готуються статистичні таблиці щодо результатів надання 
БВПД, які використовуються для підготовки інформаційних довідок, аналітичних 
таблиць навантаження адвокатів, підготовки графіків чергувань адвокатів та ін. 
таблиці та довідки щомісячно оприлюднюються на веб-сайті Регіонального 
центру для ознайомлення. 
 

За звітній період було підготовлено та розміщено 26 статей на веб-сайті 
Центру.            

 
 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.10.2019 по 31.12.2019 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 422 доручення 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 5 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 100 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
• 196 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 20 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
• 25 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 43 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків, відповідно 

до статті 537 КПК; 
• 32 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  
 

 
Діаграма 1. Розподіл осіб за категоріями питань у продовж ІV кварталу 2019 року 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром  
у продовж ІV кварталу 2019 року: 
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 
• проведено 4 бесіди з клієнтами.  
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