ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Чернігівській області річного
плану діяльності на 2020 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.] 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.
2-3 жовтня 2020 року взято участь у семінарі для учасників та учасниць творчої
групи проєкту "Добрі практики юристів для правосуддя в інтересах дитини в
Україні".

21 листопада 2020 року взято
участь у семінарі.
Добрі практики юристів для
правосуддя в інтересах дитини в Україні
- творча група в складі адвокатів,
прокурорів та суддів продовжує свою
роботу.

30 листопада 2020 року взято участь у
круглому
столі
«Принципи
адміністративного права у відносинах між
особою та органами публічної влади», що
був організований проектом Ради Європи
«Підтримка
впровадженню
судової
реформи в Україні», який фінансується
Радою Європи.
В ході круглого столу було:

- презентовано українську версію посібника «Адміністрування та Ви»;
- розглянуто стандарти Ради Європи щодо матеріальних та процесуальних
принципів адміністративного права та адміністративної процедури в контексті
захисту приватних осіб у відносинах з органами публічної влади;
- обговорено напрями роботи щодо заходів, яких необхідно вжити для посилення
імплементації стандартів Ради Європи стосовно адміністративного права та
адміністративних процедур в контексті захисту приватних осіб у відносинах з
адміністративними органами.
Дотримання та захист прав дітей в умовах пандемії обговорювали у
Чернігові.
3 грудня 2020 року взято участь в
онлайн-тренінгу: «Захист та забезпечення
прав дитини в умовах надзвичайної
ситуації».
У ході тренінгу була порушена тема
дотримання прав дітей в закладах
інституційного догляду та виховання під
час пандемії, обговорено ключові аспекти
захисту прав дітей в умовах реформ. Окрім
цього, учасники заслухали результати
аналізу
регіональної
політики
у
Чернігівській області щодо ситуації з дотриманням прав дитини в умовах
пандемії.
Захист прав учасників бойових дій обговорили у Чернігові.
7 грудня 2020 року взято участь у
круглому столі, ініційованим Чернігівським
місцевим центром з надання БВПД.
Обговорювали
питання
взаємодії
організацій та установ, до яких можуть
звертатись учасники бойових дій за захистом
своїх прав.
Учасникам бойових дій держава
гарантує значний перелік пільг, що, в
окремих випадках, породжує ситуації, коли право на певну пільгу не виконується,
або виконується в обсязі меншому, ніж передбачений законом. В таких ситуаціях
добитись справедливості можна тільки в правовому полі. Для захисту порушених
прав учасників бойових дій, законодавством передбачено доступ цієї категорії
громадян до безоплатної вторинної правової допомоги.
11 та 12 грудня 2020 року взято участь
у семінарі для учасників та учасниць творчої
групи проєкту "Добрі практики юристів для
правосуддя в інтересах дитини в Україні".

18 грудня 2020 року взято участь у вебінарі присвяченому темі "Відновне
правосуддя в найкращих інтересах дитини".

Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД,
залучення нових стейкхолдерів.
Реалізацію проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство» у Чернігівській області обговорили на нараді.
22 листопада 2020 року
та 24 листопада 2020 року директором
Регіонального центру Іриною Протченко
було проведено skype-нараду з
директорами Ніжинського, Менського та Чернігівського місцевих центрів за
участі працівників Регіонального центру.
Під час наради було обговорено стан виконання проекту «Програма
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» на Чернігівщині.
Ірина Протченко звернула увагу на важливості дотримання стандартів якості під
час надання правової допомоги з земельних питань, необхідності враховувати
потреби громади в правовій допомозі під час планування заходів та роботи
мобільних консультаційних пунктів, а також необхідності своєчасного
інформування населення про їх роботу шляхом розміщення відповідної інформації
на дошках оголошень та інших інформаційних ресурсах, як приклад навела, що за
5 місяців реалізації проекту було здійснено 140 виїзних консультувань, під час
яких правову допомогу отримало 415 громадян.
17 грудня 2020 року було проведено
робочу зустріч з Ларисою Борисенко, старшим
інспектором з особливих доручень відділу
уповноважених з контролю за дотриманням
прав людини в поліцейській діяльності(у
Чернігівській області) Управління моніторингу
дотримання прав людини НПУ.
Під час зустрічі було обговорено
можливість
проведення
ряду
правопросвітницьких заходів для працівників
управління превентивної діяльності та слідчого
відділу ГУНП в Чернігівській області.

Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти.
Зміни законодавства в сфері протидії булінгу обговорили з учнями закладів
професійно-технічної освіти Чернігівської області.
01 жовтня 2020 року взято участь в засіданні
клубного об’єднання для учнів-сиріт, учнів,
позбавлених батьківського піклування закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти
м.Чернігова “Ровесник”.
Під час заходу було ознайомлено присутніх з
роботою системи безплатної правової допомоги,
звернув увагу на те, що відповідно до Закону
України «Про безоплатну правову допомогу» всі
особи віком до 18 років мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу. Для отримання такої
допомоги їм необхідно разом з їх законним
представником звернутись до центру чи бюро
правової допомоги. Також, на безоплатну вторинну
правову допомогу можуть розраховувати особи, місячний дохід яких за останні
пів року не перевищував двох прожиткових мінімумів, що дозволяє студентам, які
мають єдиний дохід у вигляді стипендії, звертатись за отримання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Також, було поінформовано присутніх, що в області реалізується проект
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинення
злочину»
Твої права – твій захист: онлайн-захід для молоді Чернігівщини.
10 грудня 2020 року Регіональним
центром було організовано онлайн-захід
для молоді «Твої права-твій захист».
В заході взяли участь понад сто
слухачів з числа студентів вищих
навчальних закладів та учнів старших
класів. Варто зазначити, що завдяки тому,
що захід відбувався онлайн, то до заходу
змогли долучитись слухачі зі всієї області.
Захід мав на меті поглибити знання
учасників про права людини, закріплені
Загальною декларацією прав людини, висвітлити діяльність організацій та
установ, які мають правозахисне спрямування та розповісти, як держава
реалізовує взяті на себе зобов’язання відповідно до міжнародно-правових актів.

Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та друкованих
засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня
реклама (соціальна реклама) міського типу.
10 грудня 2020 року відбувся виступ
в ефірі «Українське радіо: Чернігівська
хвиля».
Про позитивні результати роботи
системи безоплатної правової допомоги на
прикладі успішної медіаційної угоди, що
було укладена в ході реалізації проєкту
«Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчиненні
кримінального
правопорушення»
у
Міжнародний день прав люди і День
безоплатної правової допомоги, розповідає заступник директора Регіонального
центру з надання БВПД у Чернігівській області Олеся Пирковська та адвокатмедіатор, що співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Наталія
Дубовик в ефірі «Українське радіо: Чернігівська хвиля»
Посилання на трансляцію:https://www.youtube.com/watch?v=YTRR1RkRRy
За звітній період у Інтернет-виданнях було опубліковано 13 інформаційних
матеріалів.
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 2020 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами стандартів
якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях:
1) 06.10.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Ващенко М.О.
Ніжинському районному суді Чернігівської області;
2) 07.10.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Антоненко Л.А.
Деснянському районному суді м. Чернігова;
3) 12.10.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І.
Деснянському районному суді м. Чернігова;
4) 13.10.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомаха М.О.
Чернігівському апеляційному суді
5) 23.10.2020 проведено моніторинг за роботою адвоката Гиляки О.М.
Деснянському районному суді м. Чернігова;
6) 09.11.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кашуби М.О.
Деснянському районному суді м. Чернігова;
7) 09.11.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Рудніка А.М.
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Чернігівському апеляційному суді;
8) 18.11.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кухти В.Б. в
Чернігівському апеляційному суді;
9) 19.11.2020 р. проведено моніторинг за роботою адвокатами Гиляка О.М. та
Дроботущенко Т.О. в Чернігівському апеляційному суді;
10) 28.11.2020 проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М. 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 2020 року
проведено 9 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 77 анкети, 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
36 клієнти 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 5
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД.
З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 2 листи 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.

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
підтримано в актуальному стані 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
Регіональному центру з Місцевих центрів надаються обгрунтовані
пропозиції щодо необхідності внесення змін по перерозподілу кошторисних
призначень шляхом їх наближення або внесення змін до плану асигнувань на
звітний період з метою виконання центрами завдань та повноважень.
Регіональним центром зводяться дані щодо внесення змін та направляються на
погодження розпоряднику вищого рівня.
Здійснення необхідних заходів відповідно
планування та моніторингу діяльності

до

Порядку

оперативного

Регіональним центром відповідно до Порядку оперативного планування та
моніторингу діяльності роботи Регіонального та місцевих центрів проводяться
розрахунки щодо потреби коштів загального фонду державного бюджету в розрізі
програм бюджетного фінансування з урахуванням матеріально-технічного
забезпечення Центрів.
Забезпечується ефективне та цільове використання коштів,
ведення
бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, складення фінансової,
бюджетної, статистичної та іншої звітності, укладання чи припинення дії
контрактів/договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу, проводиться оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу.
Проводиться розподіл відкритих асигнувань за мережею в розрізі центрів,
відповідальних за виконання заходів.
За 4 квартал 2020 року Регіональним центром забезпечено виплату
адвокатам за надані послуги БВПД в сумі 1764,00 тис. грн. в повному обсязі від
профінансованих. На придбання товарів та оплату робіт і послуг Центром було
використано 50,6 тис. грн.

Проведення
допомоги

моніторингу

діяльності

місцевих

центрів/бюро

правової

- 12 листопада 2020 року здійснено моніторинг роботи Менського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- 19 листопада 2020 року здійснено моніторинг роботи Чернігівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- 20 листопада 2020троку здійснено моніторинг роботи Ніжинського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Детально перевірено порядок ведення актів надання безоплатної вторинної
правової допомоги та журнал реєстрації актів. Крім того, зазначив про
необхідність проведення роз’яснювальної роботи щодо правильності заповнення
звітів адвокатами, які уклали контракти з Центром.
[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, постійно здійснюється планування та ведення бухгалтерського
обліку 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.
Здійснено планування закупівлі та оприлюднено на веб-сайті План
допорогових закупівель товарів, робіт та послуг.
Протягом ІV кварталу проводилось оприлюднення звітів про укладені
договори без використання електронної системи закупівель у відповідності до
ст.10 ЗУ «Про публічні закупівлі».
Протягом ІV кварталу проводилась закупівля нових технічних засобів, а
саме принтерів, веб-камер та навушників з мікрофоном.
Щомісячно готуються статистичні таблиці щодо результатів надання
БВПД, які використовуються для підготовки інформаційних довідок, аналітичних
таблиць навантаження адвокатів, підготовки графіків чергувань адвокатів та ін.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За оперативною інформацією з 01.10.2020 по 31.12.2020 року регіональним
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 337 доручень
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:
• 4 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
• 84 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
• 158 – для здійснення захисту за призначенням;
• 35 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях;
• 11 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру;
• 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);
• 24 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків, відповідно
до статті 537 КПК;
• 21 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі,
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження
волі.
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Діаграма 1. Розподіл осіб за категоріями питань у продовж ІV кварталу 2020 року

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром
у продовж ІV кварталу 2020 року:
• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 12 судових засіданнях у
кримінальних провадженнях;
• проведено 4 бесіди з клієнтами.

