


Оперативна інформація _________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у родовому відмінку) 

 

щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат 
станом на __________________________ 

 

№      
з/
п 

ПІБ 
адв
ока
та 

Район, місто 
обласного 

значення, де 
знаходиться 
робоче місце 

адвоката      
(за ЄРАУ) 

Реквізити 
контракту 
(договору) 

Доручення, видані адвокату  
протягом бюджетного періоду 

Доручення, видані адвокату протягом 
бюджетного періоду, за якими 

центром прийнято звіти  
 

Видатки та зобов’язання за прийнятими центром звітами про 
виконання доручень, виданих адвокату протягом бюджетного 

періоду 

загальна 
кількість 

у т.ч. для 
захисту 
особи, 

затриманої за 
підозрою у 
вчиненні 
злочину 

та/або в до 
якої 

застосовано  
запобіжний 

захід у 
вигляді 

тримання під 
вартою 

у 
т.ч. 
для 
здій
сне
ння 
зах
ист
у за 
при
зна
чен
ням 

кількість 

відсоток до  
загальної 
кількості 
виданих 

доручень 
(гр.8/гр.5*100) 

сума, що 
підлягає 
оплаті за 
прийнят

ими 
звітами, 

грн.   

фактичні видатки 
(зареєстровані та 

взяті на облік у 
ДКСУ) 

касові видатки 
(виплачені) 

кредиторська 
заборгованість 

сума, 
грн.   

відсоток 
до суми, 

що 
підлягає 

оплаті 
(гр. 

11/гр.  
10*100) 

сума, 
грн.   

відсоток до 
зареєстрова

них 
фінансових 
зобов’язань

(гр.13/гр. 
11*100) 

сум
а, 

грн.   

відсоток до 
зареєстрова

них 
фінансових 
зобов’язань

(гр.15/гр. 
11*100) 
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Примітка. 
Щопонеділка інформація надається до 15:00 станом на 00:00 цього ж дня до відділу підтримки та розвитку інфраструктури відділом 

організації надання правової допомоги у кримінальному процесі (графи 2,3,5,6,7), відділом забезпечення якості правової допомоги (графи 8,9,10), 
головним бухгалтером (відділом контрактно-договірної роботи, фінансів та бухгалтерського обліку) (графи 4,11,12,13,14,15,16) та відображається до 
18:00 цього ж дня наростаючим підсумком протягом бюджетного періоду. 

Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. 
У таблицю вносяться відомості про адвокатів, включених до локального реєстру та/або з якими укладено договір/контракт. 



Оперативна інформація про видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та 
відшкодування витрат зводиться центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги за відповідною формою починаючи з 1 січня 
поточного року наростаючим підсумком. 

При цьому зазначається: 

у графі 5 - загальна кількість виданих адвокату доручень (для здійснення захисту особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину та/або 

до якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; для здійснення захисту за призначенням; для проведення окремої 

процесуальної дії; для здійснення представництва інтересів особи, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний 

арешт); 

у графах 6 і 7 - кількість виданих адвокату доручень для здійснення захисту особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину та/або до 

якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та кількість доручень для здійснення захисту за призначенням відповідно; 

у графі 8 - кількість доручень, виданих протягом бюджетного періоду, за якими центром прийнято звіти на дату подання оперативної 

інформації; 

у графі 9 - відсоток доручень, виданих протягом бюджетного періоду, за якими центром прийнято звіти до загальної кількості виданих 

доручень; 

у графі 10 - сума, що підлягає оплаті за прийнятими центром звітами адвокатів (оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу) на дату подання оперативної інформації; 

у графах 11 - 16 - (видатки та зобов'язання за прийнятими центром звітами про виконання доручень, виданих протягом бюджетного 

періоду) інформація щодо оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів на дату подання оперативної інформації. 

При цьому загальна сума, зазначена у графах: 

13 і 15 повинна дорівнювати сумі, наведеній у графі 11; 

14 і 16 повинна дорівнювати 100 %. 

У графах 10, 11, 13 і 15 суми зазначаються у гривнях, з двома знаками після коми (наприклад: 258,02).  
 

 


