
 

 

 

 
  



 ЗМІСТ: 

 

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

1.1 Переорієнтація 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 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

2.1 Результативні показники діяльності Регіонального центру. 

2.2 Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

Розділ III. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

02 квітня 2018 року на Харківщині відбувся семінар для юристів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській області 

«Процесуальні кодекси України: останні зміни та судова практика»  

Семінар був організований Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях спільно з 

Норвезькою радою у справах біженців, за сприянням Агентства ООН у 

справах біженців. Від Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях в семінарі прийняли 

участь директор Анатолій Бородавка і начальниця відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Марина 

Старовойтова. 

Згідно порядку денному, під час семінару були проаналізовані новели 

цивільного процесу; зокрема, щодо гласності судового розгляду, 

процесуальних аспектів оскарження ухвал окремо від рішення суду, 

дослідження письмових доказів, як складової права на справедливий судовий 

розгляд тощо. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-

systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-

protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka    

 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka


12 квітня 2018 року, відбувся семінар для працівників та адвокатів 

системи безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській області 

на тему «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам, біженцям, 

особам без громадянства в контексті стандартів якості надання 

безоплатної правової допомоги».  

Організований Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях спільно з 

Координаційним центром з надання правової допомоги, за сприянням 

Благодійного фонду «ССС» [Stabilization Support Services]; в заході прийняли 

участь, також, представники Благодійного фонду «Право на захист» та 

представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 

фахівець з правових питань Вартан Мурадян. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-

vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-

konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy 

 

 

4 квітня 2018 року між Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях та 

Громадською організацією «ЕкспертиЗа реформ» було підписано 

Меморандум про співпрацю. 

Меморандум про співпрацю підписали Директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях Бородавка Анатолій Іванович та Голова Координаційної ради 

Громадського об’єднання «ЕкспертиЗА Реформ» Юрій Валентинович 

Георгієвський. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy


 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000349 

 

24 травня 2018 року  в приміщенні медіа – центру “Время” відбувся Круглий 

стіл “Актуалізація питань подолання та протидії гендерно-обумовленого 

та домашнього насильства в Харківській області”. 

Участь у заході прийняла заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях Вікторія Гайворонська. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil 

 

Знаю! Дію! Захищаю! Під такою назвою, напередодні Дня захисту дітей, з 

метою реалізації правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!», в місті 

Лозова відбувся правовий квест. 

 Квест проходив для команд у складі учнів 9-10 класів Лозівських 

загальноосвітніх навчальних закладів. Його проведення організували  

Первомайський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги  у 

співпраці з управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради, за 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000349
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/news/18/04/24/DSC_0914.JPG
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/news/18/04/24/DSC_0920.JPG


дієвого сприяння керівників правоохоронних органів міста, відділу ДВС,  

державної нотаріальної контори, Лозівського міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. Мета  його проведення  - підвищення  правової 

обізнаності учнівської молоді, роз'яснення в інтерактивній формі 

гарантованих прав людини, механізмів їх захисту і реалізації. 

 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znayu-diyu-zakhyshchayu 

 

04 червня 2018 року була проведена робоча зустріч за участю директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Луганській та Харківській областях Анатолія Бородавка та 

представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Олександрою Коряк. 

Метою проведення зустрічі було обговорення спільного плану дій на 

виконання меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

надання правової допомоги та Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини. 

  

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znayu-diyu-zakhyshchayu
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich


З нагоди Дня захисту прав дітей 05 червня 2018 року в приміщенні 

медіацентру “Время” відбувся круглий стіл. 

Організований Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини в 

діяльності правоохоронних органів (Асоціація – УМДПЛ) з тематики роботи 

правоохоронних органів з підлітками, які знаходяться в конфлікті з Законом. 

Участь в даному заході прийняла заступник директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях Вікторія Гайворонська. 

Метою проведення круглого столу було – налагодження комунікації між 

підлітками та поліцією. 

  

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/politsiia-i-dity-chy-ie-dovira 

 

22 червня 2018 року за підтримки висококваліфікованих експертів 

Норвезької місії радників з питань верховенства права в Україні «NORLAU. 

Проект пробації», у Харкові відбувся круглий стіл, присвячений 

обговоренню теми досудової доповіді. 

В заході прийняли участь науковці, представники судової гілки влади, 

прокуратури, пробації, та адвокатури, в особі представниці Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях, заступниці директора Центру, Голови Ради адвокатів 

Харківської області, адвоката - Вікторії Гайворонської.   

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/politsiia-i-dity-chy-ie-dovira


  

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-

vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-

v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-

obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

18 травня 2018 року у Харкові відбулось відкриття другого в Україні 

правового клубу «PRAVOKATOR», головна місія якого – ініціювати 

професійну дискусію та максимально ефективно допомогти 

використовувати право у відстоюванні справедливості. 

Участь у заході взяли заступник міністра юстиції України Світлана 

ГЛУЩЕНКО, Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен ЕНБЕРГ, 

виконавчий директор МФ «Відродження» Олександр СУШКО, програмний 

спеціаліст відділу формування політики, планування та координації Бюро з 

міжнародних правоохоронних питань Державного департаменту США Марія 

СКІРК, директор Координаційного центру з надання правової допомоги 

Олексій БОНЮК. 

Як зазначалось під час відкриття, «PRAVOKATOR» – це безоплатний 

інноваційний правовий клуб з рівним доступом для правової спільноти, 

громадянського суспільства та місцевих громад. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi


 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidkryttia-pravovohu-klubu-

pravokator 

 

26 червня 2018 року з ініціативи партнерів системи безоплатної правової 

допомоги БФ «Право на захист», за підтримки Агентства ООН у справах 

біженців UNHCR, в Харкові відбувся круглий стіл присвячений 

обговоренню питань щодо подолання перешкод в отриманні документів, 

що посвідчують особу, серед такої категорії осіб, як засуджені. 

Крім представників даних організацій, в заході прийняли участь працівники 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях, судової гилки влади, юстиції, 

прокуратури, поліції, Державної міграційної служби (ДМС) та Державної 

кримінально-виконавчої служби (ДКВС).  

Учасники дискутували на предмет «без громадянства»; про ризики серед 

засуджених та можливі шляхи їх попередження. Розглядали інформацію про 

стан роботи паспортизації засуджених Північно - Східного МРУ з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства Юстиції України; 

зокрема, щодо збереження документа, якій посвідчує особу засудженого 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidkryttia-pravovohu-klubu-pravokator
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidkryttia-pravovohu-klubu-pravokator
http://vpl.com.ua/uk/about-us-uk/
http://www.unhcr.org/ua/


(підозрюваного), під час слідства, передачі матеріалів на розгляд до суду та 

направлення до місця відбування покарань. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/podolannya-pereshkod 

 

1.3 Децентралізація системи БПД 

 

24 квітня 2018 року в приміщенні Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях відбулося розширене засідання керівної ради. На якому були 

присутні керівники місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, директор та керівники всіх структурних підрозділів 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях. 

Засідання керівної ради передбачало розгляд низки важливих питань. 

Зокрема, присутні проаналізували виконання Річного регіонального плану 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за І квартал 2018 року. 

Обговорили результати моніторингу діяльності місцевих центрів за вказаний 

період та їхні статистично-аналітичні показники. 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях Бородавка Анатолій Іванович 

довів до відома присутніх що в порівнянні з 1 кварталом 2017 року відбулося 

збільшення кількісті звернень громадян. 

Метою проведення розширеного засідання керівної ради було обговорення 

проблемних питань, які виникають під час виконання спільних завдань та 

шляхи їх невідкладного вирішення. 

 

 

 

 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/podolannya-pereshkod


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

2.1 Результативні показники діяльності Регіонального центру. 

За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2018 року (за 

звітний період з наростаючим підсумком) регіональним центром з надання 

БВПД у Луганській та Харківській областях було видано 1961 доручень 

адвокатам для надання БВПД, утому числі: 

• 209 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

• 85 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

•       890 - для здійснення захисту за призначенням; 

• 230  - для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях; 

• 60 -  у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів    медичного характеру; 

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

• 35 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

• 37 - 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. 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком 
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Таблиця 1. інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі категорій 

осіб 
№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

 I квартал II квартал 

 
Разом  

 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

206 209 415 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

92 85 177 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 

вчиненні злочину та / або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою 

436 415 851 

4 Для здійснення захисту за призначенням 894 890 1784 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

248 230 478 

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

72 60 132 

7 
У процедурах, пов'язаних з видачею 
особи (екстрадицією) 

2 0 2 

8 
У разі вирішення судом питань підчас 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 

37 35 72 

9 

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

48 37 85 

Разом за всіма категоріями осіб 2035 1961 

 

 

3996 

3433 

2066 

 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

 II квартал 2017 року 

 

II квартал 2018 року 
 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

407 209 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

83 85 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 

вчиненні злочину та / або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою 

479 415 



4 Для здійснення захисту за призначенням 868 890 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

169 230 

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

38 60 

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

0 0 

8 
У разі вирішення судом питань підчас 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 

35 35 

9 

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

51 37 

Разом за всіма категоріями осіб 2135 1961 

3433 

2066 



 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж з 

01.04.2018по 30.06.2018року (звітний період з наростаючим підсумком}: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 36 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 9 бесіди з клієнтами; 

 проведено 1 анонімних анкетувань клієнтів; 

 проведено 0анонімних анкетувань адвокатів; 
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 поведено 469 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб'єктів права на БВПД. 

 

 

2.1 Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

За період з 01.01.2018 року по 30.06.2018 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 21068    звернень клієнтів, 19196 особам 

було надано правову консультацію, 2868  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 2868 зверненнями, з них 2777 

рішення про надання БВПД та 91 рішення про відмову в наданні. Видано 1734 

доручень адвокатам та 1148 наказів  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). 
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Діаграма 4, Діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за звітний період з 
наростаючим підсумком в розрізі МЦ 

 

 

 

Таблиця 2. інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І 
квартал 

ІІ квартал 
Разом за 
І півріччя 

ІІІ 
квартал 

Разом за 9 
місяців 

4 квартал За рік 

Міловський МЦ 206 249 455     

Сєвєродонецький 
МЦ 

1278 1427 2705     

Старобільський 
МЦ 

1500 1568 3068     

Богодухівський 
МЦ 

789 815 1604     

Первомайський 
МЦ 

1683 1401 3084     

Харківський МЦ 
№1 

1590 2076 3666     

Харківський МЦ 
№3 

1834 1880 3714     

Чугуївський МЦ 1343 1429 2772     

Разом за всіма 
місцевими 
центрами 

10223 10845 21068     
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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 455 401 103 106 33 72 

2 Сєвєродонецький МЦ 2705 2069 635 624 474 155 

3 Старобільський МЦ 3068 3038 534 510 335 196 

4 Богодухівський МЦ 1604 1433 171 170 15 156 

5 Первомайський МЦ 3084 2895 189 188 44 143 

6 Перший ХМЦ 3666 3074 512 471 386 129 

7 Третій ХМЦ 3714 3521 486 477 296 185 

8 Чугуївський МЦ 2772 2765 238 231 151 112 

  Разом 21068 19196 2868       2777 1734 1148 

 

Протягом з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року клієнти місцевих центрів та бюро правової 

допомоги частіше зверталися з наступних питань: з іншого цивільного 4844 (23%), 

сімейного права 3377 (16%), соціального забезпечення 2783 (13%), інших питань 1652 (8%), 

житлового 1623 (8%), земельного права 1046 (5%), договірного права 1117 (5%), трудового 

права 996 (5%), адміністративного права  605 (3%), з питань виконання судових рішень 566 

(3%) від загальної кількості. 

 
 
 
 

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 
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Таблиця 4. інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 
питань 

№ з/п 
Категорія питань 

звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

I квартал 
ІІ 

квартал 

Разом за 1 

півріччя 

III 

квартал 
9 місяців 4 квартал за рік 

1 
соціальне 

забезпечення 
1402 1381 2783     

2 житлового права 591 1032 1623     

3 сімейного права 1633 1744 3377     

4 спадкового права 964 959 1923     

5 земельного права 544 502 1046     

6 договірного права 539 578 1117     

7 трудового права 516 480 996     

8 
адміністративного 

права 
329 276 605     

9 
іншого цивільного 

права 
2283 2561 4844     

10 
виконання судових 

рішень 
307 259 566     

11 Інші питання 828 824 1652     

12 медичне 136 131 267     

13 Неправове питання 128 103 231     

Разом 10200 10830 21030     

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

 



 

 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за віком 

 

 

Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВПД  
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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 - 875; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала   2270 осіб; 

 надано методичну допомогу 322 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 381 інформаційних матеріалів з питань надання БПД 

(в тому числі з урахуванням РЦ). 

 проведено 2065 право просвітницьких заходів. 

 надано 89 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту (в тому 

числі з урахуванням РЦ). 

 
Таблиця 5. інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих дистанційних 
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пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

№ 

з/

п 

Перелік 

місцевих 

центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до 

БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал 
ІІ 

квартал 

Разом за ІIІ 

квартал 
за 9 місяців 4 квартал за рік 

І півріччя 

1 
Міловський 

МЦ 
8 30 5 21 13 51         

2 
Сєвєродонец

ький МЦ 
21 81 39 152 60 233         

3 
Старобільськ

ий МЦ 
76 197 89 250 165 442         

4 
Богодухівськ

ий МЦ 
46 144 64 168 110 312         

5 
Первомайськ

ий МЦ 
89 175 80 115 169 290         

6 
Перший 

ХМЦ 
29 30 26 33 55 63         

7 Третій ХМЦ 64 185 97 283 161 468         

8 
Чугуївський 

МЦ 
93 282 49 129 142 411         

…

. 
Разом по 

регіону 
426 

112

4 
449 

115

1 
875 

227

0 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

№ 

з/п 

Перелік 

місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

Разом за 

І 

півріччя 

ІІ 

квартал 

за 9 

місяців 4 квартал за рік 

1 Міловський МЦ 0 0 0     

2 
Сєвєродонецький 

МЦ 
0 0 0 

    

3 
Старобільський 

МЦ 
25 25 50 

    

4 
Богодухівський 

МЦ 
84 51 135 

    

5 
Первомайський 

МЦ 
17 37 54 

    

6 Перший ХМЦ 18 12 30     

7 Третій ХМЦ 18 15 33     

8 Чугуївський МЦ 9 11 20     

…. Разом по регіону 171 151 322     

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМI інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД (в тому числі РЦ) 



№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 

кварта

л 

ІІ 

кварта

л 

Разом за 

І 

півріччя 

ІІI 

кварта

л 
за 9 

місяців 4 квартал за рік 

1 Міловський МЦ 2 4 6     

2 
Сєвєродонецький 

МЦ 

8 
7 15 

    

3 Старобільський МЦ 10 25 35     

4 Богодухівський МЦ 56 41 97     

5 Первомайський МЦ 30 24 54     

6 Перший ХМЦ 19 27 46     

7 Третій ХМЦ 23 42 65     

8 Чугуївський МЦ 32 30 62     

0 РЦ 0 1 1     

… Разом по регіону 180 201 381     

 

 

 

 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право просвітницьких заходів в розрізі МЦ 

№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал 
ІІ 

квартал 

Разом за 
ІIІ 

квартал за 9 

місяців 

4 

квартал 

за 

рік 

І 

півріччя 

1 Міловський МЦ 23 32 55     

2 Сєвєродонецький МЦ 90 106 196     

3 Старобільський МЦ 189 428 617     

4 Богодухівський МЦ 64 54 118     

5 Первомайський МЦ 105 109 214     

6 Перший ХМЦ 85 88 173     

7 Третій ХМЦ 75 89 164     

8 Чугуївський МЦ 300 228 528     

…. Разом по регіону 931 1134 2065     

 
Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту 

(в тому числі РЦ) 

№ з/п Перелік місцевих центрів 
Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту 



І 

квартал 

ІІ 

квартал 

Разом за 
ІІ 

квартал 
за 9 

місяців 

4 

квартал 

за 

рік 
І 

півріччя 

2 Міловський МЦ 0 0 0     

3 Сєвєродонецький МЦ 0 0 0     

4 Старобільський МЦ 0 0 0     

5 Богодухівський МЦ 2 2 4     

6 Первомайський МЦ 12 15 27     

7 Перший ХМЦ 7 4 11     

8 Третій ХМЦ 0 0 0     

9 Чугуївський МЦ 24 23 47     

1 РЦ 0 0 0     

…. Разом по регіону 45 44 89     

 

 

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

З 01.01.2018 по 30.06.2018 року центри з надання БВПД у Луганській та 

Харківській областях були фактично профінансовано на 12000,54 тис. грн. за 

бюджетною програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 

95,53% від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 7052,83 

тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 99,99% від 

передбачених кошторисом видатків на даний період.  

Діаграма 9, Діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД (тис.грн.) за двома 

бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду 

минулого року  

 

З 01.04.2018 по 30.06.2018року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 

надання БВПД становили 7052,83 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов'язань за надані послуги адвокатів станом на 30.06.2018 становив 

8061,16тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець 

звітного періоду складала 1008,33 тис. грн.  

Діаграма 10. Діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів за 

звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 

  

2017 2018 

6993,44 

12000,5

4 

1642,13 

7052,83 

КПК ВК "3603020" КПК ВК "3603030" 



аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий 

рік  

(тис.грн.).  

  

 

Діаграма 11. Діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів та 

зареєстрованих фінансових зобов'язань за звітний період поточного року (тис.грн.).  

 

  

   Так, з 1 січня по 30.06.2018 року  касові видатки на оплату послуг 

адвокатів по дорученням по кримінальним провадженням становили 

5786,35тис. грн що становить 82,04% від загальних касових видатків по даній 

бюджетній програмі, а по дорученням по цивільно- адміністративним справам 

919,79 тис. грн. (13,04% відповідно) та залученню перекладачів  46,11 тис. грн. 

(0,65%.)  
 

Таблиця 11. 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 

I квартал  II квартал  
Разом за I 

півріччя  

1  Захист за призначенням  305,11 3226 3531,11 

2  
Залучення до окремої процесуальної дії  

6,36 129,33 135,69 

3  

Адміністративне  

затримання/адміністративний арешт  
13,33 145,83 159,16 

4  
Кримінальне затримання/тримання під вартою  

226,97 1758,32 1985,29 

  
Заголом 2017 Звітний період 2017 Звітний період 2018 

9119,36 

1642,13 

7052,83 

  

Затверджено  
кошторисом на 2018 рік 

Виплати адвокатам Зареєстровані фінансові  
зобов'язання 

8579,9 

7052,83 8061,16 



5  

Цивільні/адміністративні справи (особам, 

зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", 

місцеві центри)  

210,37 504,15 714,52 

6  

Засудженим до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або  
4,64 31,22 35,86 

7  

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо 

продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру у 

процедурах, пов'язаних з видачею особи 

(екстрадицією), або у разі вирішення судом питань 

під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПКУ  

5,41 92,99 98,40 

 Перекладач  0 46,11 46,11 

  Разом  772,19 5933,95 6706,14 

 


