
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану заходів надання безоплатної правової 

допомоги на 2016 рік 

в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правої 

допомоги Луганському та Харківській областях станом 

на 31.12.2016 

  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

  

[2.1]Результативні показники діяльностірегіонального центру.  

За оперативною інформацією з 16.05.2016 по 31.12.2017 року регіональним 

центром з надання БВПД у Луганській та Харківській областях було 

видано 5844 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 1405 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

 466 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

 1033 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства вважаються затриманим та / або стосовно яких обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою; 

 2024 – для здійснення захисту за призначенням; 

 404 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях; 

 85 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру; 

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

 87 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 

537 КПК; 

 157 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

Діаграма по кількості виданих доручень поквартально за 2016 рік 

 
Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 

категорій осіб 

Луганська область 



№ з/п Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

ІІ квартал 

Разом за 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за 

І півріччя рік 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
262 262 321 360 943 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 

арешт 
74 74 75 39 188 

3 

Особам, які відповідно до положень 

кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманимта/ або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою 

66 66 123 130 319 

4 Для здійснення захисту за призначенням 238 238 412 382 1032 

5 

Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

16 16 54 73 143 

6 

У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру 

7 7 11 11 29 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
- - - - - 

8 

У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК 

- - 2 2 4 

9 

Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі 

5 5 7 13 25 

Разом за всіма категоріями осіб 668 668 1005 1010 2683 

Харківська область 

№ з/п Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І Іквартал 

Разом за 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за 

ІІ півріччя рік 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
162 162 168 132 462 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 

арешт 
66 66 122 90 278 

3 

Особам, які відповідно до положень 

кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманим та/або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою 

120 120 293 301 714 



4 Для здійснення захисту за призначенням 243 243 427 502 1172 

5 

Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

56 56 105 100 261 

6 

У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру 

13 13 22 21 56 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
- - 1 2 3 

8 

У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно достатті 537 

КПК 

15 15 25 43 83 

9 

Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі 

23 23 63 46 132 

Разом за всіма категоріями осіб 698 698 1226 1237 3161 

  

Діаграма по розподілу осіб за 2016 рік 

  

  

  

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж 16.05.2016-

31.12.2016 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 6 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 2 бесід з клієнтами; 

 проведено 9 анонімних анкетувань адвокатів. 

Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

З 16.05.2016 по 31.12.2016 року РЦ було фактично профінансовано на 2458,1 
тис.грн за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 
витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100% від передбачених кошторисом 
видатків на даний період. 
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З 16.05.2016 по 31.12.2016 року касові видатки на оплату послуг адвокатам, які 
надають БВПД в Луганській та Харківських областях, становлять 2334,42 тис.грн. 
Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 31.12.2016 року становив 
2334,42 тис.грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного 
періоду складає 0,0грн.  

  

Так, з 16 травня по 31.12.2016 касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням БВПД по кримінальним провадженням становили 2185,4 тис. грн (93,2 
%), а по дорученням БВПД по цивільно-адміністративним справам – 149,0 тис. грн. 
(6,8 %). 

  

Інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі 
категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним 
справам 

  

№ з/п Категорії осіб 

Сума видатків 
на оплату 

послуг 
адвокатів, тис. 

грн 

Разом за рік 

1 Захист за призначенням 1023,8 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 179,5 

3 Адміністративне затримання/адміністративний арешт 256,2 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 664,6 

5 Засудженим 14,4 

6 ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання вироків 46,9 

7 
Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним у пунктах 
1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 149,0 

8 Разом 2334,4 

 


