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

 [1.1] ʉʫʙ'ʻʢʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʛʦ ʧʨʘʚʘ ʤʘʶʪʴ ʨʽʚʥʠʡ ʜʦʩʪʫʧ ʜʦ ɹʇɼ.  

  

23 ʢʚʽʪʥʷ, з дотриманням 

необхідних заходів безпеки, у 

Регіональному центрі з надання 

БВПД у Закарпатській області 

відбулася робоча зустріч-нарада з 

протидії домашньому насильству.  

Директори Регіонального центру 

Василь Попадинець та 

Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко спільно з представниками Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області, з метою забезпечення 

належної уваги до кожного факту домашнього насильства під час здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, реалізації прав і 

свобод постраждалих осіб, обговорили проблемні питання, а також погодили 

спільний алгоритм дій під час отримання звернень вищевказаної категорії осіб.  

Як зазначив В.Попадинець, наразі ця проблема є актуальною, адже у зв'язку із 

запровадженням карантинно-обмежувальних заходів існує потенційний ризик 

збільшення кількості фактів учинення домашнього насильства.  

Сторони узгодили план спільних заходів та домовилися про координацію та 

консолідацію зусиль з метою протидії домашнього насильства в краї. 

 

13 ʪʨʘʚʥʷ фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області 

долучилися до відеоконсультування осіб, які стали, або є потенційними жертвами  

домашнього насильства.  Захід проводився у партнерстві з представниками 

Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги. Фахівці 

відповідали на питання про те, як постраждала від насильства особа може 

отримати безоплатну правову допомогу, які необхідно подавати документи і як 

отримати правову допомогу в умовах карантину. 

 

26 ʯʝʨʚʥʷ фахівці Регіонального центру взяли участь у вебінарі, який відбувся за 

ініціативи та реалізації громадською організацією «Громадський холдинг 

«ГРУПА ВПЛИВУ», на платформі Zoom відбувся вебінар для юристів та 

операторів гарячих телефонних ліній, які надають безкоштовні консультації.   

Упродовж вебінару йшлося про останні законодавчі зміни у сфері виборчих прав 

громадян, які проживають не за місцем реєстрації (внутрішньо переміщені особи, 

трудові мігранти); розглядалися типові питання щодо процедури зміни виборчої 



адреси та процедури визначення виборчої адреси для виборців, які не мають 

зареєстрованого місця проживання. 

 

25 ʯʝʨʚʥʷ директор Регіонального центру Василь Попадинець  з нагоди 5-ої 

річниці створення місцевих центрів з надання безоплатної історичної правової 

допомоги виступив у програмі радіо Ужгород «Акценти полудня». Упродовж 

виступу керівник розповів слухачам про основні здобутки та успіхи центрів, 

поінформував, як надається правова допомога в умовах карантину, та порадив, 

куди звертатися якщо потрібно вирішити життєве питання у правовому полі.   

 

30 ʯʝʨʚʥʷ в Ужгородському прес-клубі відбулася 

прес-конференція на тему «Місцеві центри з надання 

безоплатної правової допомоги: 5 років діяльності на 

Закарпатті», організована Регіональним центром з 

надання БВПД у Закарпатській області. Про успіхи у 

захисті прав громадян, результати діяльності центрів 

з початку їх створення, надання правової допомоги, 

успішні практики захисту краян у судах йшлося у 

виступах спікерів – директорів Регіонального центру 

Василя Попадинця та Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД М.Дввиденка. 

 

6 ʣʠʧʥʷ у Регіональному центрі з надання 

БВПД у Закарпатській області відбулася 

робоча нарада директора центру Василя 

Попадинця та Уповановаженої Голови 

НПУ з прав людини в Закарпатській об-

ласті Тетяни Щерби. Сторони обговорили 

механізм взаємодії структури БПД та 

нацполіції з метою недопущення порушень 

прав осіб при затриманні та порушення 

порядку повідомлення правоохоронними 

органами про затримання. 

 

 



10 ʣʠʧʥʷ у Регіональному 

центрі з надання безо-

платної вторинної правової 

допомоги у Закарпатській 

області відбулася міжві-

домча робоча нарада з 

питань дотримання вимог 

Порядку інформування 

центрів з надання БПД.  

У заході взяли участь 

представник Секретаріату 

Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини 

в Закарпатській області 

Діана Швардак, заступник 

директора Регіонального центру Лариса Фучко, Уповноважена Голови НПУ з 

прав людини в Закарпатській області Тетяна Щерба та інші. 

Д.Швардак коротко поінформувала учасників зустрічі про результати проведених 

перевірок щодо інформування відділками поліції Регіонального центру про 

випадки затримання осіб.  

Л.Фучко зазначила, що упродовж І-го півріччя 2020 року від уповноважених осіб 

надійшло 310 повідомлень про затриманих осіб за підозрою у злочинах та 198 - 

про осіб, до яких було застосовано адмінзатримання чи арешт. Заступник 

директора наголосила на важливості своєчасності повідомлень про затримання 

осіб, а також інформування таких осіб про їхнє право на отримання безоплатної 

правової допомоги. Також зазначила, що 90% повідомлень про затримання осіб 

здійснюється до 1 години з моменту затримання.  

Метою проведення міжвідомчої зустрічі стало обговорення питань та узгодження 

взаємодії щодо недопущення порушення права затриманих осіб на безоплатну 

вторинну правову допомогу". Учасники наради домовилися про подальшу 

ефективну співпрацю з метою недопущення порушенню прав людини. 

 

 
 

  



[1.2] ʂʣʽʻʥʪʠ ʦʪʨʠʤʫʶʪʴ ʷʢʽʩʥʽ ʧʦʩʣʫʛʠ ʙʝʟʦʧʣʘʪʥʦʾ ʧʨʘʚʦʚʦʾ ʜʦʧʦʤʦʛʠ.  
 

11 ʯʝʨʚʥʷ у Регіональному центрі з 

надання БВПД у Закарпатській області 

відбувся другий етап конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються до 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на Закарпатті. 

Конкурсна комісія у складі Василя 

Попадинця, директора Регіонального 

центру з надання БВПД, Петра 

Немеша, голови КДКА Закарпатської 

області, Михайла Думнича, заступника 

начальника Південно-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), Ярослава Лазура, декана юридичного 

факультету УжНУ та інших провела індивідуальні співбесіди з адвокатами. 

У ході співбесід 38 адвокатів оцінювались за наступними критеріями: мотивація 

до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельність, емоційна 

врівноваженість та вміння представляти приклади надання правової допомоги. 

  

15 ʪʨʘʚʥʷ    відбулася робоча 

зустріч Голови Ради адвокатів 

Закарпатської області Олексія 

Фазекоша та директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Закарпатській 

області Василя Попадинця 

щодо створення Комісії з 

оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів 

Закарпатської області. 

Під час зустрічі сторони обговорили проблемні питання, які виникають при 

розгляді скарг від клієнтів на дії адвокатів, що надають безоплатну правову 

допомогу та констатували необхідність якісно нової роботи Комісії з питань 

якості. 

 

  



[1.3] ʃʶʜʠ ʫ ʪʝʨʠʪʦʨʽʘʣʴʥʠʭ ʛʨʦʤʘʜʘʭ ʤʘʶʪʴ ʢʨʘʱʽ ʤʦʞʣʠʚʦʩʪʽ ʜʣʷ 

ʨʝʘʣʽʟʘʮʽʾ ʩʚʦʾʭ ʧʨʘʚ  
 

19 ʪʨʘʚʥʷ в Регіональному 

центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Закарпатській області 

відбулася зустріч учасників 

міжвідомчої робочої групи з 

відновного правосуддя 

області, у якій взяли участь 

Наталія Кузан - начальник 

відділу ювенальної юстиції 

Прокуратури Закарпатської області, Андрій Курта - начальник сектору 

Ювенальної превенції ГУНП в Закарпатській області, Віталій Мураль - начальник 

філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області, Світлана Якімеліна - 

начальник Служби у справах дітей Закарпатської ОДА та ін. 

Пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчиненні злочину» вже працює у п’ятьох областях Україні. Наразі ініціатива, яка 

повинна стати підґрунтям для створення системи відновного правосуддя для 

неповнолітніх і дає їм шанс на виправлення, запроваджується по всій Україні.   

 

18 ʯʝʨʚʥʷ між Регіональним центром з 

надання БВПД у Закарпатській області та 

Закарпатським обласним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді підписано Меморандум про 

взаємодію з метою забезпечення 

реалізації проекту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину». 

 

На базі системи надання безоплатної 

правової допомоги у Закарпатській області запроваджується пілотний проект 

програми відновного правосуддя для неповнолітніх, важливою складовою 

реалізації якого є залучення партнерів до заходів, спрямованих на розвиток 

особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію та запобігання повторним злочинам 

(корекційні та навчальні програми, гуртки, послуги, проекти). 

Упродовж зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з реалізацією заходів у 

рамках співробітництва, визначають контактних осіб, які забезпечуватимуть 



комунікацію в рамках Меморандуму щодо спільної організації та виконання 

завдань та заходів, визначених ним. 

 

 

 [1.4]ʉʠʩʪʝʤʘ ʙʝʟʦʧʣʘʪʥʦʾ ʧʨʘʚʦʚʦʾ ʜʦʧʦʤʦʛʠ ʻ ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʶ, 

ʢʣʽʻʥʪʦʦʨʽʻʥʪʦʚʘʥʦʶ, ʽʥʥʦʚʘʮʽʡʥʦʶ, ʝʬʝʢʪʠʚʥʦʶ. 

 

25 ʯʝʨʚʥʷ в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Закарпатській області, в режимі онлайн, відбулося чергове засідання 

Керівної ради. Упродовж засідання розглянуто результати діяльності центрів 

безоплатної вторинної правової допомоги за І-е півріччя 2020 року та актуальні 

питання щодо роботи центрів та бюро правової допомоги в умовах карантину. 

Директори Регіонального та місцевих центрів - Ужгородського, Мукачівського та 

Хустського - поінформували про результати роботи центрів та бюро правової 

допомоги за 6 місяців поточного року. Упродовж засідання було зазначено, що 

кількість звернень до місцевих центрів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року зменшилася. 

 

27 ʪʨʘʚʥʷ у Регіональному центрі з надання 

БВПД у Закарпатській області, у режимі 

відеоконференції, відбулася нарада з питань 

дотримання працівниками місцевих центрів 

вимог Порядку надання безоплатної правової 

допомоги. Заступник директора Лариса Фучко 

звернула увагу учасників наради на належне та 

своєчасне заповнення інформаційно-

аналітичної системи КІАС та підготовку 

якісних письмових юридичних консультацій та роз’яснень з правових питань. 

 

Начальник відділу якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 

надавачів Павло Марамигін ознайомив фахівців з положеннями Порядку 

оцінювання якості надання БПД працівниками місцевих центрів та зазначив, які 

види правових послуг стануть предметом оцінювання, як та за якими критеріями 

буде проводитися оцінювання первинної та вторинної правової допомоги. 

За результатами наради та з метою якісної підготовки письмових консультацій із 

земельних питань, було прийнято рішення організувати для працівників місцевих 

центрів семінар-навчання, залучивши до його проведення відповідних фахівців. 

 

 

  



ʈʦʟʜʽʣ ɯɯ. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʽ ʧʦʢʘʟʥʠʢʠ ʜʽʷʣʴʥʦʩʪʽ 
 

За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2020 року 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Закарпатській області було видано 640 доручення адвокатам для надання БВПД, 

у тому числі:  

Å 104 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

Å 14 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

Å 145 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

Å 351 – для здійснення захисту за призначенням;  

Å 22 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

Å 0 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

Å 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

Å 3 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК;  

Å 1 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  
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У зв'язку з запровадженням карантинних заходів на території Закарпатської 

області у ІІ кварталі 2020 року моніторинг якості роботи адвокатів у судах не 

здійснювався. 

Проведено 233 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.  
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особам, до яких застосовано адміністративне затримання

особам, до яких застосовано адміністративний арешт

особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
для здійснення захисту за призначенням

для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях

у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру
у процедурах повязаних з видачею особи (екстрадицією)

особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання у дисциплінарному 

батальоні військовослужбовців або обмеження волі


