ЗМІСТ:
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

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

[I] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим

фізичним особам на посилання правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад
1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот,
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту
основних реформ, що проводяться Урядом України, реалізація
правопросвітницького проекту «Я маю право!»
1.1.2 Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей
для цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів
спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та організаціями, ГО тощо,
спрямовані на найактуальніші питання життя громад
29.01.2018 року проведено лекцію для учнів Харківського навчальновиховного комплексу № 45 «академічна гімназія» Харківської міської ради, на
тему «Права дитини». Докладніше…

26.02.2018 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Луганській та Харківській областях, в рамках презентації
результатів загальнонаціонального дослідження «Що українці знають і
думають про права людини» до «Дня прав людини у вашому місті», спільно з
ГО «Центр інформації про права людини» та Харківською правозахисною
групою, було проведено консультування (опитування щодо отримання
правової допомоги на Харківщині)громадян з правових питань; круглий стіл
із залученням громадських організацій.
В ході роботи, здійснювалась відео зйомка та інтерв’ювання працівників
системи безоплатної правової допомоги журналістами телевізійного ресурсу –
«Харьковские известия». Докладніше…
Переглянути за посиланням:
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000330

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової
допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод,
договорів про співпрацю
20.02.2018 року - 23.02.2018 року Участь у круглому столі «Посилання
міжвідомчого реагування у сфері протидії та запобігання домашньому
насильству та насильству за ознакою статі: впровадження нового
законодавства та оновлення чинних механізмів його реалізації».
1.1.4 Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та
електронних матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику
відповідно до інтересів цільової аудиторії
Розроблено та розповсюджено буклети «Права дитини» у школах міста
Харкова, в кількості – 100 екземплярів.

1.1.5 Розробка та або розповсюдження серед населення, підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів інформаційного друкованого
видання на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії

Розповсюджено буклети з правової тематики (в тому числі, партнерів системи
безоплатної правової допомоги):
-

«Безоплатна правова допомога в Україні»;
«Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник»;
«Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам»;
«Право на безоплатну правову допомогу у кримінальному
провадженні»;
- «Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати»;
- «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника»;
- «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку
відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»;
- «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду»;
- «Встановлення факту родинних відносин»;
- «Зняття з реєстрації місця проживання»;
- «Встановлення факту незалежності особі правовстановлюючих
документів»;
- «Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини»;
- «Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення»
(Позбавлення права користування жилим приміщенням);
- «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель
державної і комунальної власності»;
- «Порядок розірвання шлюбу»;
- «Реалізація права учасників АТО на землю та житло»;
- «Пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них»;
- «Укладення та припинення контрактів військовими під час АТО»;
- «Забезпечення учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами»;
- «Дії позичальника мобілізованого та учасника АТО, який має
зобов’язання по кредиту. Дії незаконно звільнених учасників АТО»;
- «Насильство в сім’ї: як розпізнати та захистити себе»;
- «Права внутрішньо переміщених осіб та правова допомога в їх
реалізації».
Головне територіальне управління юстиції у Харківській області
- «Функції та основні завдання відділу взаємодії з суб’єктами державної
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Управління державної реєстрації»;
- «Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції»;
- «Скарга та порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації
Міністерством юстиції України»;
- «Вимоги до форми та змісту скарги на дії та бездіяльність державних
реєстраторів».
За проектом «Я маю право!»

- «Забирають бізнес? Відбирають майно?»;
- «Не знаєш, як вирішити спір?»;
- «Вимагають хабара за іспит чи навчання?»;
- «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?»;
- «Не отримуєш аліменти?»;
- «Не знаєш, як оформити субсидію?».
«Право на захист» (партнери)
- Методичні рекомендації щодо застосування спірних положень щодо
призначення/відновлення адресної допомоги згідно постанови КМУ №
505 від 01.10.2014 року;
- Методичні рекомендації щодо порядку дій у випадку припинення
виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам;
- «Отримання субсидій на послуги житлово-комунального господарства»;
- «Деякі питання щодо осіб, переміщених в межах одного населеного
пункту»;
- «Оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду
за кордон»;
- «Тимчасовий порядок перетину лінії розмежування у межах Донецької
та Луганської області»;
- «Проходження переселенцями фізичної ідентифікації в «Ощадбанку».
1.1.6 Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів,
біг-бордів, сіті-лайтів) на вулицях, громадському транспорті,
громадських місцях)
Розроблена логістика розміщення.
1.2 Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад
для якісного забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД
та комунікація. Створення сприятливих умов для реалізації правових
можливостей та рівного доступу до правосуддя. Підвищення правової
обізнаності
1.2.1 Налагодження зв’язків та актуалізація даних щодо мережі
стейкхолдерів, укладення меморандумів про співпрацю
Укладений Меморандум про співпрацю з Норвезькою радою у справах
біженців.
1.2.2 Організація та участь в спільних комунікативних заходах – круглих
столах, робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого
самоврядування,
органами
виконавчої
влади,
громадськими
організаціями, Службою зайнятості, Уповноваженим ВРУ з прав людини,
управлінням захисту прав людини Національної поліції, моніторами
НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання
порушення прав людини, удосконалення надання БПД

26.01.2018 року: Засідання в конференц-залі офісу агенцій ООН; тема зустрічі
«Запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі».
Докладніше…

26.01.2018 року: Робоча зустріч в Харківському відділі поліції ГУНП в
Харківській області; тема зустрічі «Порядок інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання,
адміністративного арешту, застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою». Докладніше…

01.02.2018 року: Консультування в конференц-залі Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації МЮУ;
тема консультування «Роз’яснення прав суб’єктам пробації, звільненим від
відбування покарання з випробуванням». Докладніше…

20.02.2018 року: Робоча зустріч працівників Регіонального центру з надання
БВПД у Луганській та Харківській областях та адвокатів системи з надання
БПД з представниками Управління забезпечення прав людини Національної
поліції України; тема «Дотримання прав людини в поліцейській діяльності».
Докладніше…

23.02.2018 року: Робоча зустріч в Дергачівському відділі поліції ГУНП в
Харківській області; тема зустрічі «Порядок інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання,
адміністративного арешту, застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою». Докладніше…

27.02.2018 року: Тренінг; тема тренінгу «Вторинна правова допомога
внутрішньо переміщеним особам: нормативно-правова база та судова
практика». Докладніше…

28.02.2018 року: Робоча зустріч керівництва регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській
областях з Головою комісії, з питань оцінювання якості, повноти та
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги,
відповідного органу. Докладніше…

13.03.2018 року: Тренінг; тема тренінгу «Посилення міжвідомчого реагування
у сфері протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за
ознакою статі: впровадження нового законодавства та оновлення чинних
механізмів його реалізації». Докладніше…

14.03.2018 року: Семінар; тема семінару «Основні аспекти протидії корупції
та дотримання стандартів антикорупційної поведінки». Докладніше…

23.03.2018 року: Робоча зустріч з представниками Благодійного фонду «Право
на захист»; тема зустрічі «Захист і дотримання прав людини вразливих груп
населення». Докладніше…

30.03.2018 року: Робоча зустріч; в Лозівському відділі поліції ГУНП в
Харківській області; тема зустрічі «Порядок інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання,
адміністративного арешту, застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою».
30.03.2018 року: Практикум; тема практикуму «Основні аспекти протидії
корупції та дотримання стандартів антикорупційної поведінки».
Докладніше…

1.2.5 Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД, з метою
залучення зовнішніх ресурсів та виконавців заходів /програм/ проектів,
фандрейзинг
15.03.2018 року Інформаційна компанія в форматі робочої зустрічі з
засновником інформаційного ресурсу «ХарківLIVE».
1.4 Підвищення рівня задоволеності клієнтів системи БПД отриманими
послугами, залучення адвокатів до системи надання БВПД, підвищення їх
кваліфікації
1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД,
наповнення Інформаційного дайджесту
10.01.2018 року [Випуск № 31], 10.02.2018 року [Випуск № 32], 10.03.2018
року [Випуск № 33]; процес узагальнення інформації на рівні Регіону
(наповнення інформаційного дайджесту).
[II] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських
мереж системи БПД
2.1 Розширення сфер правових послуг для жителів територіальних громад.
Залучення ресурсів громадських організацій для правової освіти та надання
безоплатної первинної правової допомоги населенню. Посилення правових
можливостей вразливих верст населення. Створення сприятливих умов
для реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя
2.1.1

Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів,
відповідальні за напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності
структурних підрозділів, обмін досвідом між працівниками Центрів
регіону / регіонів з метою навчання та поширення позитивного досвіду
22.02.2018 року Навчання працівників Регіонального та місцевих центрів з
надання БВПД у Луганській та Харківській областях основам
«Консультування в режимі онлайн, як спосіб розширення доступу до
безоплатної правової допомоги». Докладніше…

Розроблені навчальні курси для інтеграторів місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, за темами:
-

Медіа-компас: Основи журналістики;
Основи комунікації;
Комунікація громадських ініціатив: Інформаційна компанія;
Гендер для медій.
[V]
Розбудова
комплексної
інформаційно-аналітичної
системи
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та
впровадження інших новітніх інформаційних технологій
5.3 Підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої права та
право на безоплатну правову допомогу. Створення сприятливих умов для
реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя
5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об’єднаного
сайту БПД
За період з січня по березень 2018 року зроблено 40 публікацій на веб-сайти
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
(розділ Головна «Новини»).
2.1 Результативні показники діяльності регіонального центру
За оперативною інформацією з 01 cічня по 31 березня 2018 року (за
звітний період з
наростаючим підсумком) регіональним центром з надання БВПД у Луганській
та Харківській областях було видано 2035 доручень адвокатам для надання
БВПД, утому числі:
•

206 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;

•

92 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;
•

436 - особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
•

894 - для здійснення захисту за призначенням;

•

248

- для участі у проведенні окремих процесуальних дій у

кримінальних провадженнях;
•

72 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування

примусових заходів

медичного характеру;

•

2 - у процедурах, пов'язаних з видачею особи (екстрадицією);

•

37 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків

відповідно до статті 537 КПК;
•

48 - особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі,

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження
волі.
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень
поквартально за звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними
періодами минулого року
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2017 р. ( з 01.01.2017 р. до 31.03.2017 р.)

2018 р. ( з 01.01.2018 р. до 31.03.2018 р.)

Діаграма 2. Гістограма щодо розподілу осіб за звітний період з наростаючим
підсумком
Для здійснення захисту за призначенням

894

Особам, затриманим за підозрою у вчиненні…

436

Для участі у проведенні окремих процесуальних дій…

248

Особам, до яких застосовано адміністративне…

206

Особам, до яких застосовано адміністративний…
У процедурах з продовження, зміни або…

92
72

Особам, засудженим до покарання у вигляді…

48

У разі вирішення судом питань підчас виконання …

37

У процедурах, пов'язаних з видачею особи… 2

Таблиця 1. інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для
надання БВПД в розрізі категорій осіб
№

Кількість виданих доручень

з/п
Надання БВПД по категоріям осіб

I квартал 2017 року

I квартал 2018 року

1

Особам, до яких застосовано
адміністративне затримання

359

206

2

Особам, до яких застосовано
адміністративний арешт

100

92

449

436

3
Особам, затриманим за підозрою у
вчиненні злочину та / або стосовно яких
обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою
4

Для здійснення захисту за призначенням

1115

894

5

Для участі у проведенні окремих
процесуальних дій у кримінальних
провадженнях

176

248

б

У процедурах з продовження, зміни або
припинення застосування примусових
заходів медичного характеру

45

72

7

У процедурах, пов'язаних з видачею
особи (екстрадицією)

3

2

8

У разі вирішення судом питань підчас
виконання вироків відповідно до статті
537 КПК

25

37

9

Особам, засудженим до покарання у
вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або обмеження
волі

Разом за всіма категоріями осіб

31

48

2303

2035
3433
2066

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж з
01.01.2018по 31.03.2018року (звітний період з наростаючим підсумком}:
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у
кримінальних провадженнях;
 проведено 6 бесіди з клієнтами;
 проведено 0 анонімних анкетувань клієнтів;
 проведено 0 анонімних анкетувань адвокатів;
 поведено 109 перевірок достовірності наданої адвокатами Інформації за
вразливими категоріями суб'єктів права на БВПД.
2.2 Результативні показники діяльності місцевих центрів
За період з 01.01.2018 року по 31.03.2018 року (звітний період з
наростаючим підсумком) місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 10223 звернень клієнтів, 9359 особам було
надано правову консультацію, 1391 із них написали письмову заяву про
надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв було прийнято рішення про
надання БВПД або відмову у наданні БВПД за 1391 зверненнями, з них 1368
рішення про надання БВПД та 23 рішень про відмову в наданні. Видано 1083
доручень адвокатам та 344 накази штатним юристам.
Діаграма 3. Діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком
у порівнянні з аналогічними періодами минулого року (показати
загальне значення по регіону).

10223

8275

І квартал
2017 рік

2018 рік

Діаграма 4, Діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за
звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ
Міловський МЦ
206

Сєвєродонецький
МЦ
1278

Чугуївський МЦ
1343

Старобільський МЦ
1500

Харківський МЦ №3
1834

Богодухівський МЦ
789
Харківський МЦ №1
1590
Первомайський МЦ
1683

Таблиця 2. інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів
в розрізі МЦ
Перелік місцевих
центрів
Міловський МЦ
Сєвєродонецький
МЦ
Старобільський
МЦ
Богодухівський
МЦ
Первомайський
МЦ
Харківський МЦ
№1
Харківський МЦ
№3
Чугуївський МЦ
Разом за всіма
місцевими
центрами

І
квартал
206
1278
1500
789
1683
1590
1834
1343
10223

ІІ квартал

Кількість зареєстрованих звернень
Разом за
ІІІ
Разом за 9
4 квартал
І півріччя квартал
місяців

За рік

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в
розрізі МЦ за звітний період наростаючим підсумком.

№ з/п

Перелік місцевих центрів

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень
про
надання
БВПД

Кількість
рішень
про
надання
БВПД

Кількість виданих
доручень надання
БВПД/штатним
юристам

1

Міловський МЦ

206

186

36

40

14

26

2

Сєвєродонецький МЦ

1278

1027

250

248

200

50

3

Старобільський МЦ

1500

1483

329

311

267

62

4

Богодухівський МЦ

789

718

71

65

7

58

5

Первомайський МЦ

1683

1590

93

90

39

51

6

Перший ХМЦ

1590

1269

253

261

278

17

7

Третій ХМЦ

1834

1749

242

237

177

64

8

Чугуївський МЦ

1343

1337

117

115

101

16

Разом

10223

9359

1391

1368

1083

344

Протягом з 01.01.2018 року по 31.03.2018 року клієнти місцевих центрів та
бюро правової допомоги частіше зверталися з наступних питань: з іншого
цивільного 2283 (23%), сімейного права 1633 (16%), соціального забезпечення
1402 (14%), інших питань 828 (8%), житлового 591 (6%), земельного права 544
(5%), договірного права 539 (5%), трудового права 516 (5%),
адміністративного права 329 (3%), з питань виконання судових рішень 307
(3%) від загальної кількості.
Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з
наростаючим підсумком за категорією питань.
виконання судових
рішень
3%

Неправове питання
медичне 1%
1%
Інші питання
8%

житлового права
6%

соціальне
забезпечення
14%

іншого цивільного
права
23%

сімейного права
16%

спадкового права
10%

адміністративного
права
3%
трудового права
5%

договірного права
земельного права
5%
5%

Таблиця 4. інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень
за категоріями питань
Кількість опрацьованих звернень
№ з/п

Категорія питань
звернення

1

соціальне
забезпечення

1402

2

житлового права

591

3

сімейного права

1633

4

спадкового права

964

5

земельного права

544

6

договірного права

539

7

трудового права

516

8

адміністративного
права

329

9

іншого цивільного
права

2283

10

виконання судових
рішень

307

11

Інші питання

828

12

медичне

136

13

Неправове питання

128

Разом

I квартал

ІІ
квартал

Разом за 1
півріччя

III
квартал

9 місяців

4 квартал

за рік

10200

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю

Чоловіки
2578
Жінки
3970

Чоловіки

Жінки

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за віком
До 18 років
26
Більше аніж 60
років
1885

Від 18 до 35 років
1404

Від 35-60 років
3235

Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, клієнтів місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають
право на отримання БВПД
Діти позбавлені
батьківського
піклування
0%

Діти сироти
0%

Біженці
4%

Інші
3%

Біженці
Інші

ВПО
24%

Малозабезпечені
Інваліди

Ветерани війни
8%

Ветерани війни
ВПО
Малозабезпечені
50%
Діти сироти

Інваліди
11%

Діти позбавлені батьківського
піклування

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги
протягом

(звітний період з наростаючим підсумком) було:

 здійснено виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги - 417;
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз'яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності
дистанційних консультаційних пунктів склала 1091 осіб;
 надано методичну допомогу 171 органам місцевого самоврядування та
установам -провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських
рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
 розміщено у ЗМІ 180 інформаційних матеріалів з питань надання БПД
(в тому числі з урахуванням РЦ).
 проведено 931 правопросвітницьких заходів.
 надано 45 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту (в тому
числі з урахуванням РЦ).
Таблиця 5. інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ
№
з/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
…
.

Перелік
місцевих
центрів
Міловський
МЦ
Сєвєродонец
ький МЦ
Старобільськ
ий МЦ
Богодухівськ
ий МЦ
Первомайськ
ий МЦ
Перший
ХМЦ
Третій ХМЦ
Чугуївський
МЦ
Разом по
регіону

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до
БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами
Разом за
ІІ
ІIІ
І квартал
за 9 місяців 4 квартал за рік
квартал
квартал
І півріччя
8

30

21

81

67

164

46

144

89

175

29

30

64

185

93

282

417

109
1

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної
допомоги органам місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ
Кількість випадків надання методичної допомоги
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
….

Перелік
місцевих центрів

І
квартал

Міловський МЦ
Сєвєродонецький
МЦ
Старобільський
МЦ
Богодухівський
МЦ
Первомайський
МЦ
Перший ХМЦ
Третій ХМЦ
Чугуївський МЦ
Разом по регіону

ІІ
квартал

Разом за
І
півріччя

ІІ
квартал
за 9
місяців

4 квартал

за рік

0
0
25
84
17
18
18
9
171

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМI інформаційних
матеріалів з питань надання БПД (в тому числі РЦ)
Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ
№
з/п

Перелік місцевих
центрів

І
кварта
л

1

Міловський МЦ

2

2

Сєвєродонецький
МЦ

8

3

Старобільський МЦ

10

4

Богодухівський МЦ

56

5

Первомайський МЦ

30

6

Перший ХМЦ

19

7

Третій ХМЦ

23

8

Чугуївський МЦ

32

0

РЦ

0

…

Разом по регіону

180

ІІ
кварта
л

Разом за
І
півріччя

ІІI
кварта
л

за 9
місяців

4 квартал

за рік

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право
просвітницьких заходів в розрізі МЦ
Кількість проведених правопросвітницьких заходів
№
з/п

Перелік місцевих
центрів

І квартал

1

Міловський МЦ

23

2

Сєвєродонецький МЦ

90

3

Старобільський МЦ

189

4

Богодухівський МЦ

64

5

Первомайський МЦ

105

6

Перший ХМЦ

85

7

Третій ХМЦ

75

8

Чугуївський МЦ

300

….

Разом по регіону

931

ІІ
квартал

Разом за
І
півріччя

ІIІ
квартал

за 9
місяців

4
квартал

за
рік

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до
електронних сервісів Мін'юсту (в тому числі РЦ)
Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту
№ з/п

Перелік місцевих центрів
І квартал

2

Міловський МЦ

0

3

Сєвєродонецький МЦ

0

4

Старобільський МЦ

0

5

Богодухівський МЦ

2

6

Первомайський МЦ

12

7

Перший ХМЦ

7

8

Третій ХМЦ

0

9

Чугуївський МЦ

24

1

РЦ

0

….

Разом по регіону

45

ІІ
квартал

Разом за
І півріччя

ІІ
квартал

за 9 місяців

4
квартал

Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу.
З 01.01.2018 по 31.03.2018 року РЦ було фактично профінансовано на
1208,6 тис.грн за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення
формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що
становить 100% від передбачених кошторисом видатків на даний період, та
на 592,2 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг

за
рік

та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100% від
передбачених кошторисом видатків на даний період.
 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування РЦ у Луганські
та Харківській областях за двома бюджетними програмами за
звітний період в порівняні до аналогічного періоду минулого року.

ФІНАНСУВАННЯ РЦ У ЛУГАНСЬКІЙ
ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

512298

383300

3603020

3603030

I КВАРТАЛ 2017
РОКУ

1208010
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З 01.01.2018 по 31.03.2018 року касові видатки на оплату послуг
адвокатам, які надають БВПД в Луганській та Харківських областях,
становлять 569,2 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань
станом на 31.03.2018 року становив 2584,4 тис.грн. Кредиторська
заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складає
2015,2 тис. грн.
 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків
на оплату послуг адвокатів за звітний період поточного року з
наростаючим підсумком до касових видатків за аналогічний період
минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий
рік.
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 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних
виплат адвокатам та фінансових зобов’язань за звітний період
поточного року по регіону з наростаючим підсумком до річного
кошторису на поточний рік.

Касові видатки та зареєстровані зобов'язання за надані
послуги адвокатам
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Так, з 01 січня по 31 березня 2018 року касові видатки на оплату
послуг адвокатів по дорученням БВПД по кримінальним провадженням
становили 2185,4 тис. грн (93,2 %), а по дорученням БВПД по цивільноадміністративним справам – 149,0 тис. грн. (6,8 %).
Таблиця 10. Поквартальна 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
І квартал ІІ квартал
І півріччя

1

Захист за призначенням

305114,51

2

Залучення до окремої процесуальної дії

6361,45

3

Адміністративне затримання/адміністративний арешт

13331,73

4

Кримінальне затримання/тримання під вартою

226970,40

5

Засудженим

210372,52

6

ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання вироків

4637,32

7

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

5412,07

8

Разом

772200

