Міністерство юстиції України
Координаційний центр з надання правової допомоги
НАКАЗ
« ОЛ» лю того 2015 року

м. Київ

№ ___Ц_

Про ведення статистичного спостереження
за наданням безоплатної вторинної
правової допомоги в Україні
З метою забезпечення належного аналізу функціонування системи безоплатної
правової допомоги, планування показників роботи системи,
НАКАЗУЮ :
1.
Затвердити Інструкцію щодо складення звітів за формою статистичного
спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги в Україні
(далі - Інструкція) та форму статистичного спостереження за наданням безоплатної
вторинної правової допомоги в Україні.
2.
Визнати такими, що втратили чинність, накази Координаційного центру
з надання правової допомоги від 27.12.2013 № 38 «Про ведення статистичного
спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги», від 01.08.2014
№ 24 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми статистичного
спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги в Україні»
та від 31.12.2014 № 35 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми
статистичного спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги
в Україні».
3.
Регіональним центрам з надання безоплатної
допомоги забезпечити неухильне виконання Інструкції.

вторинної

правової

4.
Загальний контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління стратегічного аналізу і планування С. М. Троценка, а в частині складення
звітів і направлення їх Координаційному центру з надання правової допомоги - на
директорів відповідних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
5.

Директор

Цей наказ набирає чинності з дня підписання.

~~7—

А. Вишневський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Координаційного центру
з надання правової допомоги

від 03 лютого 2015 р. № 4
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1.
Ця Інструкція визначає основні положення з питань складення регіональними центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) звітів за формою статистичного
спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги в Україні (далі - форма
статистичного спостереження).
2.
Метою статистичного спостереження є отримання Координаційним центром з надання
правової допомоги (далі - Координаційний центр) актуальних, достовірних статистичних даних про
стан надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні для потреб аналізу, планування та
моніторингу роботи системи безоплатної правової допомоги.
3.
Звіти складаються за результатами фактичного надання безоплатної вторинної правової
допомоги у відповідному звітному періоді на основі фактичних даних, внесених до журналів, форми
яких затверджено наказом Координаційного центру від 25.12.2014 №33 «Питання видання доручень
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги», актів надання безоплатної правової
допомоги та додатків до них, форми яких затверджені наказом Міністерства юстиції від 16.10.2014
№1702/5 «Про затвердження форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків
до нього», та інших джерел.
4.
Звітним періодом є календарний місяць, а за окремими показниками, визначеними
формою статистичного спостереження, звітування проводиться щоденно. Статистичні дані подаються
не наростаючим підсумком. Так, значення тих місячних показників, що подаються центром щоденно,
повинні являти собою суму відповідних щоденних показників.
5.

Звіти складаються та подаються центрами у такі терміни:

- щоденні - до 9-30 доби, наступної за звітною;
- щомісячні - до 5 числа місяця, наступного за звітним.
Щоденні звіти подаються Координаційному центру в електронному вигляді виключно шляхом
заповнення відповідної google-форми за посиланням, що надається Координаційним центром.
Щомісячні звіти подаються Координаційному центру в електронному вигляді шляхом
заповнення і направлення відповідних google-форм/таблиць MS Excel/MS Access за посиланням, що
н адається К оорд и н ац ій н и м ц ентром , т а одночасно у п ап еровом у вигляді, за підписом директора
відповідного центру, на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73, к. 313.
Для забезпечення оперативності отримання місячного звіту, сканована копія такого звіту
направляється відділу статистичного аналізу та інформації управління стратегічного аналізу і
планування Координаційного центру електронною поштою на адресу zvit.reqions@leqalaid.qov.ua з
офіційної електронної адреси відповідного центру.
Дані, що вносяться в електронному вигляді, повинні повністю відповідати даним, наданим у
паперовому вигляді.

Начальник управління
стратегічного аналізу і планування

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Координаційного центру
з надання правової допомоги
від 03 лютого 2015 р. № 4

Форма статистичного спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги в Україні

Перелік використаних скорочень
Б ВИД - безоплатна вторинна правова допомога;
БПД - безоплатна правова допомога;
КПК - Кримінальний процесуальний кодекс України;
ПЗМХ - примусові заходи медичного характеру;
Ж-І - Журнал реєстрації повідомлень, що надійшли від органів (посадових осіб), уповноважених здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з
ухвалою суду, дорученнями правоохоронних органів, органів досудового розслідування (Додаток 8 до наказу Координаційного центру від 25.12.2014 № 33);
Ж-ІІ - Журнал реєстрації повідомлень про випадки затримання осіб, що надійшли від затриманих осіб, їх близьких родичів та членів їх сімей (Додаток 9 до наказу
Координаційного центру від 25.12.2014 № 33);
Ж - Ш - Журнал реєстрації постанов (ухвал) про доручення призначити адвоката (Додаток 10 до наказу Координаційного центру від 25.12.2014 № 33);
Ж-ІУ - Журнал реєстрації звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі (Додаток 11 до наказу Координаційного центру від 25.12.2014 № 33);
Ж Л оруч еи ь - Журнал реєстрації доручень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Додаток 12 до наказу Координаційного центру від
25.12.2014 № 33);
Ж_Наказів_Скасування - Журнал реєстрації наказів про скасування доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
Ж Наказів Приппнення - Журнал реєстрації наказів про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги (Додаток 14 до наказу Координаційного
центру від 25.12.2014 № 33);
Ж_Наказів_Заміна - Журнал реєстрації наказів про заміну адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (Додаток 15 до наказу Координаційного
центру від 25.12.2014 № 33);
Розрахунок_АЗ - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне
затримання (АЗ), та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 1 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом
Мін'юсту від 16.10.2014 № 1702/5);
Розрахунок_АА - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративний арешт
(АА), та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 2 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом М ін'юсту від
16.10.2014 № 1702/5);
РозрахунокЗЗ - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, затриманій за підозрою у вчиненні злочину
або до якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (33), та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 3 до акта надання
безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від 16.10.2014 № 1702/5);

Р озрахун ок О П Д - Розрахунок розміру винагороди ад ката за надання безоплатної вторинної п р а в о в і допомоги у разі залучення до окремої процесуальної дії
(ОПД) та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 4 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від
16.10.2014 № 1702/5);
Розрахунок_ДР — Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії досудового розслідування (ДР) та
відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 5 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від
16.10.2014 № 1702/5);
Розрахунок_С1 - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії провадження в суді першої інстанції (СІ)
та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 6 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від
16.10.2014 № 1702/5);
Розрахунок_С2 - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії провадження в суді апеляційної інстанції
(С2) та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 7 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від
16.10.2014 № 1702/5);
Розрахун ок С З - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії провадження в суді касаційної інстанції
(СЗ) та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 8 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від
16.10.2014 № 1702/5);
Р озрахун ок ЗМ Х - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні щодо
продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (ЗМ Х) та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 9 до
акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від 16.10.2014 № 1702/5);
Р озрахунокЕ К С - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у процедурах, пов’язаних з видачею особи
(екстрадицією) (ЕКС), та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 10 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого
наказом Мін'юсту від 16.10.2014 № 1702/5);
Розрахунок_ІНШ - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання
ухвали слідчого судді, суду в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 2 і 3 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу (ІНШ), та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням (Додаток 11 до акта надання безоплатної вторинної правової
допомоги, затвердженого наказом Мін'юсту від 16.10.2014 № 1702/5).
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Розділ № 1. Клієнти системи БВПД
0100 00 Кількість клієнтів, яким надано БВПД, у тому числі:
010100
• за громадянством:
0101 01
громадяни України;
0101 02
громадяни інших держав;
0101 03
особи без громадянства
010200
• за статтю:
0102 01
чоловіки;
0102 02
жінки
0103_00
• за віком на момент видачі адвокату доручення:
0103 01
до 18 років;
0103 02
від 18 до 35 років включно;
0103 03
від 35 до 60 років включно;
0103 04
понад 60 років
010400
• за особливими категоріями осіб:
010401
які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі
тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;
0104 02
у яких виявлено інфекційну хворобу, що
підтверджується відповідною медичною довідкою;
0104 03
які не володіють мовою, якою ведеться провадження

010500
0105
0105
0105
0105
0105

01
02
03
04
05

• за найвищою тяжкістю злочину, у якому підозрюється,
обвинувачується особа у кримінальному провадженні:
невеликої тяжкості;
середньої тяжкості;
тяжкі;
особливо тяжкі;
посягання на життя

Показники 0100 0 0 -0 1 0 3 04 розраховуються на основі виданих доручень до
відповідних записів в Ж - І , Ж - І І , Ж - І І І , Ж - I V .
Кількість клієнтів рахується за кожним виданим дорученням (крім випадків заміни Щомісячно
адвоката - підрахунок ведеться за першим виданим дорученням для надання БВПД Щомісячно
особі, а також скасування доручення —підрахунок не ведеться)
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Показники 0104 01 -0 1 0 4 03 розраховуються за прийнятими центром актами
надання БВПД за першою зі стадій, на якій надавалася правова допомога
відповідно до виданого доручення :
на основі відповідних випадків застосування коефіцієнта Кос кат у поданих
адвокатом та прийнятих центром звітах Розрахунок АЗ, РозрахунокАА,
РозрахунокЗЗ, Розрахунок ОПД, Розрахунок ЗМХ, Розрахунок ЕКС;
для здійснення захисту за призначенням - на основі Кокп Розрахунок_ДР,
Розрахунок С 1, Розрахунок_С2, чи Розрахунок_СЗ;
для випадків Розрахунок ІНШ така інформація враховується у разі, якщо
відповідна підтверджуюча інформація наявна у звітних матеріалах.
У випадку, якщо особа належить одночасно до декількох категорій, зазначаються
всі такі категорії
Показники 0105 01 - 0105 05 розраховуються для випадків здійснення захисту за
призначенням та залученням адвоката до окремої процесуальної дії.
Для здійснення захисту за призначенням підрахунок ведеться згідно значення Кст
тяж. оск. за звітом за першою зі стадій, в якій адвокат брав участь (Розрахунок ДР,
Розрахунок_С1, Розрахунок_С2, чи Розрахунок СЗ).
Для випадків окремої процесуальної дії розрахунок ведеться за Ктаж, вказаним у
РозрахунокОПД

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Щомісячно
Щ омісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

1 1

БЛОК Б. Доступ до БВПД
0001 00

Кількість зареєстрованих повідомлень про випадки затримання
осіб, що надійшли від затриманих осіб, їх близьких родичів чи
членів їх сімей

Кількість записів в Ж-ІІ

Щомісячно

Код
показника

Назва показника

|

Значен
ня пока
зника

Джерело інформації для п рахунку значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника

Періодич
ність
звітування

Розділ № 2. Надання безоплатної вторинної правової допомоги особам,
до яких застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт
0 2 0 0 0 0

0 2 0 0

0 1

0 2 0 0 0 2

020003
0 2 0 1

0 0

0 2 0 2 0 0

Кількість зареєстрованих повідомлень про випадки
адміністративного затримання осіб, що надійшли від суб’єктів
подання інформації, у тому числі:
• за результатами підтвердження факсограми центру щодо
перевірки інформації про затримання особи
• за результатами факсограми центру інформацію про
затримання особи не підтверджено, після чого суб’єкт
інформування повідомив про затримання даної особи в
загальному порядку

• за результатами факсограми відповідь не отримано
Кількість зареєстрованих повідомлень (ухвал) про застосування
до особи адміністративного арешту, що надійшли від суб’єктів
подання інформації
Кількість випадків порушення встановлених чинним
законодавством термінів, коли час між:

020300

• реєстрацією повідомлення центром і виданням доручення
адвокату перевищує 1 годину

020400

• виданням доручення адвокату та прибуттям адвоката до
місця конфіденційного побачення перевищує 1 годину

020500

Кількість зареєстрованих повідомлень, за якими центром
відмовлено у виданні доручення

020600

Кількість виданих центром доручень для надання безоплатної
вторинної правової допомоги, в тому числі:
• особам, до яких застосовано адміністративне затримання

020700
020800

•

особам, до яких застосовано адміністративний арешт

0209_00 Кількість скасованих доручень для надання БВПД відповідно до
наказів центру

0 2 1 0

0 0

Кількість доручень центру для надання БВПД, дію яких

Кількість записів в Ж-І з обраним у полі «Вид повідомлення» значенням
«адміністративне затримання (АЗ)»

Щоденно,
Щомісячно

Кількість випадків, коли в полі «Відповідь органу, на адресу якого направлялася
Щомісячно
факсограма» в Ж-І обрано випадок «інформацію підтверджено»
Кількість випадків, коли в полі «Відповідь органу, на адресу якого направлялася
Щомісячно
факсограма» в Ж-І обрано випадок «інформацію не підтверджено», але згодом
відповідним органом було поінформовано про факт затримання в загальному
порядку (тобто, ПІБ затриманої особи в Ж-І та Ж-ІІ співпадають, при цьому запис
про затримання особи до Ж-І внесено пізніше, ніж до Ж-ІІ, але не пізніше 72 годин
з моменту внесення такого запису до Ж-ІІ)
Щомісячно
Кількість записів в Ж-І з обраним у полі «Вид повідомлення» значенням
Щоденно,
«адміністративний арешт (АА)»
Щомісячно

■

Примітка. Підрахунок показників 0202 00 - 0205_00 цього розділу, що
: • <*'’
розраховуються на основі Ж-І, ведеться за значеннями «АЗ» та «АА» поля «Вид
■" :
повідомлення»
Кількість випадків, коли різниця між записом, внесеними до поля «Дата і час
Щомісячно
видання доручення» Ж Доручень, та відповідним записом, внесеним до поля
«Дата і час внесення запису до журналу» Ж-І, перевищує 1 годину
Кількість випадків, коли різниця між записом, внесеним до поля «Дата і час
Щомісячно
фактичного прибуття адвоката до затриманої особи (особи, до якої застосовано
адміністративний арешт)» і записом, внесеним до поля «Дата і час видання
доручення» Ж Доручень, перевищує 1 годину
Кількість випадків, коли зареєстрованому в Ж-І повідомленню не відповідає жоден Щомісячно
із записів в Ж_Доручень і, відповідно до рішення центру, таке доручення не
видаватиметься
'
Кількість внесених записів в Ж_Доручень на основі відповідних записів в Ж-І

Щоденно,
Щомісячно
Кількість внесених записів в Ж Доручень на основі відповідних записів в Ж-І
Щоденно,
Щомісячно
Кількість внесених записів до Ж Наказів Скасування щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж_Доручень.
Примітка. Підрахунок показників 0209_00-0212_00 цього розділу, що
розраховуються на основі Ж-І, ведеться за значеннями «АЗ» та «АА» поля «Вид
повідомлення»

Код
показ
ника

0 2 1 1 0 0

0 2 1 2 0 0

Назва показника

)

припинено відповідно до наказів центру, в тому числі у зв’язку
із:
• припиненням надання БВПД;
•

заміною адвоката, який надає БВПД

Значен
ня пока
зника

Джерело інформації для п.„,1ахунку значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника

Періодич
ність
звітування

Кількість внесених записів до Ж Наказів Припинення щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень
Кількість внесених записів до Ж Н аказів З ам ін а щодо відповідних доручень,
Щомісячно
зареєстрованих в Ж Поручень

Розділ № 3. Надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства
вважаються затриманими, та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
0300_00

Кількість зареєстрованих повідомлень про випадки затримання
осіб, що надійшли від суб’єктів подання інформації, у тому
числі:

0300_01

• за результатами підтвердження факсограми центру щодо
перевірки інформації заявника про затримання особи
030002
• за результатами факсограми центру інформацію про
штримання особи не підтверджено, після чого суб’єкт
інформування повідомив про затримання даної особи в
вагальному порядку

030003
030100
0301 01
0301 02
0301 03
0301 04
0301 05
030200
0302 01
0302 02
0302 03
0302 04
0302 05
0303_00
0303 0 1
030302
0303 03

•
•

•
особи:

•

за результатами факсограми відповідь не отримано
в розрізі суб’єктів інформування:
органи МВС;
органи СБУ;
органи ДПС;
органи військової служби правопорядку;
інші
в розрізі часу інформування центрів з моменту затримання
до 60 хвилин включно;
від 60 хвилин до 3 годин включно;
від 3 годин до 1 2 годин включно;
від 12 годин до 24 годин включно;
понад 24 години
за підставами затримання:
стаття 208 КПК;
ухвала слідчого судді, суду про обрання особі
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
ухвала слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з

Сумарна кількість записів в Ж-І з обраними у полі «Вид повідомлення»
значеннями «затримання у кримінальному процесуальному порядку (КЗ)» та
«обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (33)».
Примітка. Підрахунок всіх наступних показників цього розділу, що
розраховуються на основі Ж-І, ведеться за значеннями «КЗ» та «33» поля «Вид
повідомлення»
Кількість випадків, коли в полі «Відповідь органу, на адресу якого направлялася
факсограма» в Ж-І обрано випадок «інформацію підтверджено»
Кількість випадків, коли в полі «Відповідь органу, на адресу якого направлялася
факсограма» в Ж-І обрано випадок «інформацію не підтверджено», але згодом
відповідним органом було поінформовано про факт затримання в загальному
порядку (тобто, ПІБ затриманої особи в Ж-І та Ж-ІІ співпадають, при цьому запис
про затримання особи до Ж-І внесено пізніше, ніж до Ж-ІІ, але не пізніше 72 годин
з моменту внесення такого запису до Ж-ІІ)

Щоденно,
Щомісячно

Щомісячно
Щомісячно

Щомісячно
Кількість відповідних записів в полі «Найменування» розділу «Дані про суб’єкта
подання інформації» Ж-І

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Кількість відповідних випадків, кожен з яких розраховується як різниця між
записами в полях «Дата і час внесення запису до журналу» та «Дата і час
затримання» Ж-І

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

!
Кількість відповідних записів в полі «Підстави затримання» Ж-І

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Код
показ
ника

Назва показника

)

метою приводу
Кількість випадків порушення встановлених чинним
законодавством термінів, коли час між:
030500
• реєстрацією повідомлення центром і виданням доручення
адвокату перевищує 1 годину

Значен
ня пока
зника

Джерело інформації для порахунку значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника

Періодич
ність
звітування
'І

030400

0306_00
030601

• виданням доручення адвокату та прибуттям адвоката до
місця конфіденційного побачення:
перевищує 1 годину, але не перевищує 6 годин включно;

030602

перевищує

6

годин

030700

Кількість зареєстрованих повідомлень, за якими центром
відмовлено у виданні доручення

030800

Кількість виданих центром доручень для надання БВПД

030900

Кількість скасованих доручень для надання БВПД відповідно до
наказів центру
Кількість доручень центру для надання БВПД, дію яких
припинено відповідно до наказів центру, в тому числі у зв’язку
із:
• припиненням надання БВПД;

031ООО

031001
031002

•

заміною адвоката, який надає БВПД

Кількість випадків, коли різниця між записом, внесеними до поля «Дата і час
видання доручення» Ж_Доручень, та відповідним записом, внесеним до поля
«Дата і час внесення запису до журналу» Ж-І, перевищує 1 годину

Щомісячно

:
Кількість випадків, коли різниця між записом, внесеним до поля «Дата і час
фактичного прибуття адвоката до затриманої особи (особи, до якої застосовано
тримання під вартою)» і записом, внесеним до поля «Дата і час видання
доручення» перевищує 1 годину, але не перевищує 6 годин включно
Кількість випадків, коли різниця між записом, внесеним до поля «Дата і час
фактичного прибуття адвоката до затриманої особи (особи, до якої застосовано
тримання під вартою)» і записом, внесеним до поля «Дата і час видання
доручення» перевищує 6 годин
Кількість випадків, коли зареєстрованому в Ж-1 повідомленню не відповідає жоден
із записів в Ж_Доручень і, відповідно до рішення центру, таке доручення не
видаватиметься
Кількість внесених записів в Ж Доручень на основі відповідних записів в Ж-І

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Щоденно,
Щомісячно
Кількість внесених записів до Ж Наказів Скасування щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень
::

.

'*

. .

' *

•

,

Кількість внесених записів до Ж НаказівПрипинення щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень
Кількість внесених записів до Ж Н аказівЗам іна щодо відповідних доручень,
Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень

Розділ № 4. Надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках здійснення захисту за призначенням та проведення окремої процесуальної дії,
у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування ПЗМХ,
у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК
040000
0401_00
040101

Кількість зареєстрованих постанов (ухвал) про доручення
призначити адвоката, в тому числі:
• за видами постанови (ухвали):
для здійснення захисту за призначенням;

0401 02

для проведення окремої процесуальної дії;

0401 03

для надання БВПД у кримінальних провадженнях щодо
продовження, зміни або припинення застосування

і
,

: і

:

: > ;! ; •

'
• ,

Кількість записів в Ж-ІІІ з обраним у полі «Вид постанови (ухвали)» значенням
«для здійснення захисту за призначенням (ЗЗП)».
Кількість записів в Ж-ІІІ з обраним у полі «Вид постанови (ухвали)» значенням
«для проведення окремої процесуальної дії (ОПД)».
Кількість записів в Ж-ІІІ з обраним у полі «Вид постанови (ухвали)» значенням
«для надання БВПД у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або

Щоденно,
Щомісячно
Щоденно,
Щомісячно
Щоденно,
Щомісячно

Код
показ
ника

Назва показника

040105

0402 01
0402 02
0402 03
0402 04
0402 05
0402 06
0402 07
0402 08
040300
040301

040400

040500
040600
0407_00
040800

Значен
ня пока
зника

примусових заходів медичного характеру;
для надання БВПД у процедурах, пов’язаних з видачею
особи (екстрадицією);

0401 04

для надання БВПД у разі вирішення судом питань під
час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК
• за суб’єктами винесення постанови (постановления
ухвали) для здійснення захисту за призначенням та для
проведення окремої процесуальної дії, у тому числі:
на стадії досудового розслідування, у тому числі:
слідчим суддею;
прокурором;
слідчим
на стадії судового провадження, у тому числі:
судом першої інстанції;
судом апеляційної інстанції;
судом касаційної інстанції;
Верховним Судом України;
за нововиявленими обставинами
• за строком надходження:
надійшли до центру менш ніж за дві години до
вказаного у постанові (ухвалі) часу, в який адвокат має
вчинити певні дії
Кількість зареєстрованих постанов (ухвал), за якими центром
відмовлено у виданні доручення
Кількість виданих центром доручень про призначення адвоката,
у тому числі:
• для здійснення захисту за призначенням;
•

для проведення окремої процесуальної дії;

• для надання БВПД у кримінальних провадженнях щодо
продовження, зміни або припинення застосування примусових
заходів медичного характеру;
040900
• для надання БВПД у процедурах, пов’язаних з видачею
особи (екстрадицією);
041000
• для надання БВПД у разі вирішення судом питань під час
виконання вироків відповідно до статті 537 КПК
0411 00 Кількість скасованих доручень для надання БВПД відповідно до
наказів центру

;

040200

^

Джерело інформації для п ^ а х у н к у значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника
припинення застосування примусових заходів медичного характеру (ЗМХ)»
Кількість записів в Ж-ІІІ з обраним у полі «Вид постанови (ухвали)» значенням
«для надання БВПД у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією)
(ЕКС)»
Кількість записів в Ж-ІІІ з обраним у полі «Вид постанови (ухвали)» значенням
«для надання БВПД у разі вирішення судом питань під час виконання вироків
відповідно до статті 537 КПК (537)»
Примітка. Підрахунок дат а за показниками 0402 01 - 0402 08 ведеться т іїьки
для випадків постанов/ухваї для здійснення захисту за призначенням та для
проведення окремої процесуальної дії

Періодич
ність
звітування
Щоденно,
Щомісячно
Щоденно,
Щомісячно

■■
Кількість відповідних записів в Ж-ІІІ, зазначених у полі «Посада особи (слідчого,
прокурора, слідчого судді), яка винесла постанову (постановила
ухвалу)/найменування суду, т о постановив ухвалу»

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Кількість відповідних записів в Ж-ІІІ, зазначених у полі «Посада особи (слідчого,
прокурора, слідчого судді), яка винесла постанову (постановила
ухвалу)/найменування суду, що постановив ухвалу»

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

.
Кількість відповідних випадків, кожен з яких розраховується як різниця між
Щомісячно
записами в полях «Дата і час внесення запису до журналу» та «Дата і час,
визначені для прибуття адвоката з метою його участі у провадженні» Ж-ІІІ
Щомісячно
Кількість випадків, коли зареєстрованій в Ж-ІІІ постанові (ухвалі) не відповідає
жоден із записів в Ж_Доручень і, відповідно до рішення центру, таке доручення не
видавалась

Кількість внесених записів в Ж^Доручень на основі відповідних записів в Ж-ІІІ

Щоденно,
Щомісячно
Щоденно,
Щомісячно
Щоденно,
Щомісячно

Щоденно,
Щомісячно
Щоденно,
Щомісячно
Кількість внесених записів до Ж Н аказівС касування щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень

Код
показ
ника
0412_00

041300
041400

Назва показника

1

Значен
ня пока
зника

Кількість доручень центру для надання БВПД, дію яких
припинено відповідно до наказів центру, в тому числі у зв’язку
із:
• припиненням надання БВПД;
•

Джерело інформації для н ^ ахун к у значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника

Періодич
ність
звітування

Кількість внесених записів до Ж Наказів Припинення щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень
Кількість внесених записів до Ж Н аказівЗам ін а щодо відповідних доручень,
Щомісячно
зареєстрованих в Ж Поручень

заміною адвоката, який надає БВПД

Розділ № 5. Надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі,
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі
050000

050100

Кількість зареєстрованих звернень осіб, засуджених до
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або
обмеження волі
Кількість зареєстрованих звернень осіб, за якими центром
прийнято рішення про відмову у наданні БВПД

050200

Кількість виданих центром доручень про призначення адвоката

050300

Кількість скасованих доручень для надання БВПД відповідно до
наказів центру
Кількість доручень центру для надання БВПД, дію яких
припинено відповідно до наказів центру, в тому числі у зв’язку
із:
• припиненням надання БВПД;

050400

050500
050600
0507 00

•

Кількість внесених записів в Ж-ІУ

Щоденно,
Щомісячно

Кількість випадків, коли зареєстрованому в Ж-ІV зверненню не відповідає жоден із Щомісячно
записів в Ж Доручень і, відповідно до рішення центру, таке доручення не
видаватиметься
Кількість внесених записів в Ж_Доручень на основі відповідних записів в Ж-ІУ
Щоденно,
Щомісячно
Кількість внесених записів до Ж Наказів Скасування щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень

•

Й І.

Ьу,;

:
"
'■
■
■ . ,
; :
Кількість внесених записів до Ж Н аказівП рипинення щодо відповідних доручень, Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень
Кількість внесених записів до Ж Наказів Заміна щодо відповідних доручень,
Щомісячно
зареєстрованих в Ж Доручень
Щомісячно

заміною адвоката, який надає БВПД

Кількість випадків, коли строк між реєстрацією звернення про
надання БВПД і прибуттям призначеного центром адвоката до
засудженого для конфіденційного побачення перевищує 1 0 днів

'

Розділ № 6. Скарги на дії чи бездіяльність працівників правоохоронних органів
060000
0601_00
0601 0 1
0601 0 2
060200
0602 0 1
0602 0 2
0602 03

Кількість поданих центром скарг на дії чи бездіяльність
працівників правоохоронних установ, у тому числі:
• за ініціативою:
адвокатів, що працюють в системі БПД;
власною
• за суб’єктом скарги:
органи МВС;
органи СБУ;
органи ДПС;

Щомісяця
...

і„

Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця

Код
показ
ника
0602 04
0602 05
0602 06
0603 00
0603 01
0603 02
0604 00
0604 01
0604 02
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604

03
04
05
06
07
08
09
10

Назва показника

Значен
ня пока
зника

Джерело інформації для-підрахунку
значення показника у звітному періоді;
шМ
додаткова інформація щодо показника

органи прокуратури;
органи військової служби правопорядку;
ІН Ш І

за результатом розгляду:
факти не підтверджено;
факти підтверджено
за випадками підтвердження фактів:
винесено усне зауваження / зауваження;
винесено попередження про неповну посадову
відповідність;_________
оголошено догану / сувору догану;
зменшено розмір місячної премії/грошової надбавки;
понижено в спеціальному званні на один ступінь;
звільнено з посади;
звільнено з ОВС;
застосовано інші дисциплінарні заходи;
заходи не застосовувались
інше

ш

л

_____:__

Періодич
ність
звітування
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця

____
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця

Блок В.
Розділ № 7. Результативність роботи адвокатів, залучених до надання БВПД
Наявність результатів щодо обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у тому числі:

0700 00 У разі розгляду апеляційної скарги адвоката на обрання особі
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою запобіжний
захід змінено на більш м’який
070100 В результаті розгляду клопотання слідчого, прокурора про
обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою внаслідок дій адвоката судом обрано більш
м’який запобіжний захід, а у разі якщо прокурором подавалася
апеляція на таку ухвалу - запобіжний захід залишено без змін

Кількість випадків, коли у формі Розрахунок 33, зданій адвокатом, значення
коефіцієнта К3 3 3 = 3,5

Щомісячно

Кількість випадків, коли у формі РозрахунокЗЗ, зданій адвокатом, значення
коефіцієнта К3 3 3 = 5

Щомісячно

Наявність результатів на стадіях кримінального провадження, у тому числі:
070200

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо
обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні
злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у
разі, коли такий результат досягнутий після розгляду слідчим
суддею, судом подання прокурора, слідчого
070300 Заміна або скасування запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою у разі, коли такий результат досягнутий внаслідок
розгляду клопотання, поданого адвокатом

Кількість випадків застосування у формах Розрахунок ДР, Розрахунок ^ 1,
Щомісячно
Розрахунок_С2, РозрахунокСЗ окремого заохочувального коефіцієнта за
результатами здійснення адвокатом захисту у кримінальному провадженні (К,) № 1

Кількість випадків застосування у формах Розрахунок ДР, Розрахунок С І,
Щомісячно
Розрахунок_С2, Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за
результатами здійснення адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №2

Код
показ
ника
070400

070401

Назва показника

Винесення виправдувального вироку або скасування
обвинувального вироку та закриття провадження судом
апеляційної, касаційної інстанції, у тому числі щодо:
• злочину з посягання на життя

070402

•

особливо тяжкого злочину

070 4 0 3

•

тяжкого злочину

070404

•

злочину середньої тяжкості

070405

•

злочину невеликої тяжкості

070500

070501

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події
злочину, у разі невстановлення доказів для доведення
винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх
отримання, у тому числі щодо:
• злочину з посягання на життя

070502

•

особливо тяжкого злочину

070503

•

тяжкого злочину

070504

•

злочину середньої тяжкості

0705_05

•

злочину невеликої тяжкості

0706 00
070601

0706_02

Значен
ня пока
зника

Зміна правової кваліфікації злочину, у тому числі:
• з особливо тяжкого на тяжкий

•

з особливо тяжкого на середньої тяжкості

- • ■ '■: >-;

Джерело інформації для Підрахунку значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника

Періодич
ність
звітування

Кількість випадків застосування у формах РозрахунокС І, Розрахунок_С2,
РозрахунокСЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №3 із значенням 2,5
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок С І, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №3 із значенням 1,5
Кількість випадків застосування у формах РозрахунокС І, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №3 із значенням 1
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок С І, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №3 із значенням 0,75
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №3 із значенням 0,5

Щомісячно

.
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Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

■■?

Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №4 із значенням 1,5
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №4 із значенням 1
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок_СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №4 із значенням 0,75
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №4 із значенням 0,5
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №4 із значенням 0,25
■ .......... " . : ' \
...............
........ ......
"'
.... ............. . ' ■
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Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Кількість випадків застосування у формах Розрахунок_С1, Розрахунок_С2,
Щомісячно
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №5 із значенням 0,3
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Щомісячно
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення

Код
показ
ника

Назва показника

070603

•

з особливо тяжкого на невеликої тяжкості

070 6 0 4

•

з тяжкого на середньої тяжкості

070605

•

з тяжкого на невеликої тяжкості

0706 06

•

із середньої тяжкості на невеликої тяжкості

Значен
ня пока
зника

Джерело інформації для Підрахунку значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №5 із значенням 0,7
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок С2,
Розрахунок_СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №5 із значенням 1
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок С 1, Розрахунок_С2,
Розрахунок_СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №5 із значенням 0,25
Кількість випадків застосування у формах РозрахунокСІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №5 із значенням 0,5
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №5 із значенням 0,2
Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахую)к_С2,
Розрахунок_СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) № 6 із значенням більшим за

Періодич
ність
звітування
Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

070700

Зменшення кількості епізодів обвинувачення

070800

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті
75,79,104 Кримінального кодексу України)

Кількість випадків застосування у формах Розрахунок С І, Розрахунок_С2,
Щомісячно
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №7 із значенням більшим за

070900

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною
статтею особливої частини Кримінального кодексу України
альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж
передбачено законом (стаття 69 Кримінального кодексу України)
Призначення мінімального строку (розміру) покарання

Кількість випадків застосування у формах РозрахунокСІ, Розрахунок_С2,
Щомісячно
Розрахунок_СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) № 8 із значенням 0,2

Щомісячно

0

0

071000

Кількість випадків застосування у формах Розрахунок СІ, Розрахунок_С2,
Щомісячно
Розрахунок СЗ окремого заохочувального коефіцієнта за результатами здійснення
адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі) №9 із значенням більшим за
0

Наявність результатів у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у тому числі:
071100
071200

Зміна примусового заходу медичного характеру з більш
суворого на менш суворий
Скасування призначеного примусового заходу медичного
характеру

Кількість випадків, коли у формі Розрахунок ЗМХ, зданій адвокатом і прийнятій
центром, значення заохочувального коефіцієнта К„ез= 1,5
Кількість випадків, коли у формі Розрахунок_ЗМХ, зданій адвокатом і прийнятій
центром, значення заохочувального коефіцієнта К„ез= 1,75

Щомісячно
Щомісячно

Розділ № 8. Якість надання БВПД та відмови підзахисних від призначених адвокатів
080000

Кількість випадків неприбуття призначеного адвоката до
підзахисної особи без поважних причин

Щомісячно

Моніторинг якості надання БВПД у кримінальному процесі
0801
0802

0 0
0 0

Кількість проведених спостережень у судових засіданнях
Кількість виявлених випадків порушень стандартів якості в

Щомісячно
Щомісячно

Код
показ
ника

Значен
ня пока
зника

Назва показника

Джерело інформації для підрахунку значення показника у звітному періоді;

додаткова інформація щодо показника

результаті проведених спостережень у судових засіданнях
0803 00 Кількість проведених інтерв’ювань клієнтів
080400 Кількість виявлених випадків порушень стандартів якості в
результаті інтерв’ювань клієнтів
0805 00 Кількість проведених звірок даних
080600 Кількість проведених звірок даних, в результаті яких виявлено
випадки порушень стандартів якості

Періодич
ність
звітування
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Відмови від призначеного адвоката за заявою підзахисного
080700

Кількість відмов від адвоката за письмовою заявою
підзахисного, у тому числі:
ПЯП8 ПП
• за видами виданих центром доручень для надання БВПД.
080801
особі, до якої застосовано адміністративне затримання;
080802

особі, до якої застосовано адміністративний арешт;

080803

080804

особі, яка відповідно до положень кримінального
процесуального законодавства вважається затриманою
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою;
для здійснення захисту за призначенням;

080805

для проведення окремої процесуальної дії;

080806

особі, засудженій до покарання у вигляді позбавлення
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або обмеження волі;
особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях
щодо продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру, у процедурах,
пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі
вирішення судом питань під час виконання вироків
відповідно до статті 537 Кримінального процесуального
кодексу України

0808 07

Показники 0808 01 - 0808 07 розраховуються за прийнятими центром звітами про Щоденно,
Щомісячно
виконання доручень для надання БВПД
Кількість випадків, коли у формі РозрахунокАЗ, зданій адвокатом і прийнятій
центром, значення коефіцієнта Квідм = 0,5
Кількість випадків, коли у формі Розрахунок АА, зданій адвокатом і прийнятій
центром, значення коефіцієнта Квідм = 0,5
Кількість випадків, коли у формі Розрахунок ЗЗ, зданій адвокатом і прийнятій
центром, значення коефіцієнта Квідм = 0,5 та кількість випадків, коли у прийнятому
звіті наявна заява підзахисного про відмову від адвоката (у разі, якщо така відмова
мала місце не під час першого конфіденційного побачення із затриманою особою)
Кількість випадків, коли у прийнятому звіті наявна заява підзахисного про відмову
від адвоката
Кількість випадків, коли у формі РозрахунокОПД, зданій адвокатом і прийнятій
центром, значення коефіцієнта Квіам = 0,5
Кількість випадків, коли у прийнятому звіті наявна заява підзахисного про відмову
від адвоката

Щомісячно
Щомісячно

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Кількість випадків, коли у прийнятому звіті наявна заява підзахисного про відмову Щомісячно
від адвоката

Скарги а роботу адвоката
0809 00 Кількість скарг на роботу адвоката, який надавав БВПД, в
результаті розгляду яких його було притягнуто до
дисциплінарної відповідальності, у тому числі:
0810 0 0
. КДКА;
081100
• Комісією з оцінювання якості БПД

Щомісячно

— 1—
Щомісячно
Щомісячно

Код
показ
ник:!

Назва показника

/

Значен
ня показника

Джерело інформації для порахунку значення показника у звітному періоді;
додаткова інформація щодо показника

ш

ш

ш

ш

я а ш

а я т

й Ш

Я

Ш

Я

Періодич
ність

Ш

Розділ № 9. Адвокати системи БВПД
090000
0901 00
090200
0903 00
090400
090500

Кількість адвокатів, з якими центром станом на звітну дату
укладено:
• контракти;
• договори
Кількість адвокатів, з якими розірвано контракти, у тому числі:
• з ініціативи центру;
• з ініціативи адвоката

■

Вказується кількість адвокатів, з якими розірвано контракти у звітний період в
розрізі ініціатора такого розірвання

Щомісячно
Щомісячно
•
■
Щомісячно
Щомісячно

