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Розділ І 
 

1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 
 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД. 
 

3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав. 

 
4. Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 
інноваційною, ефективною. 

 

Розділ ІІ 
 

Результативні показники діяльності 
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Розділ І 
 

1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 
 
15 січня 2020 року директор Регіонального 

центру разом із фахівцем Регіонального центру  

провели кінопоказ на юридичну тематику у 

Запорізькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці.  

Мета заходу - інформування громадян про 

можливість отримання ними безоплатної 

правової допомоги.  

Участь у заході взяли учні навчальних 

закладів м.Запоріжжя та всі бажаючі. Присутні 

переглянули фільм «Суддя» та отримали від 

директора Регіонального центру відповіді на 

питання, які виникли після перегляду стрічки.  

20 січня 2020 року директор Регіонального центру взяв участь у 

телепередачі «Ранок: Запоріжжя» на телеканалі «Суспільне. Запоріжжя».  

Під час телепередачі директор Регіонального центру розповів про види 

безоплатної правової допомоги, суб’єктів права на безоплатну первинну 

правову допомогу та безоплатну вторинну правову допомогу та про 

повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Переглянути сюжет можна за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=9ff8ryhVZug 
 

21 січня 2020 року директор Регіонального центру взяв участь у 

тематичній «гарячій» телефонній лінії на тему: «Спадкове право», яка 

відбулася на базі комунальної установи «Запорізький обласний контактний 

центр» Запорізької обласної ради.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ff8ryhVZug
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       Під час тематичної прямої 

«гарячої» телефонної лінії були надані 

відповіді з наступних питань: черговість 

спадкування за законом, спадкування 

нерухомого майна, призначення 

додаткового строку для прийняття 

спадщини, обов’язкова частка у спадщині тощо .  

29 січня 2020 року директор Регіонального центру взяв участь у 

телепрограмі на комунальному телеканалі «ТВ-Бердянськ». Тема програми: 

«Сімейні правовідносини». 

  03 лютого 2020 року 

директор Регіонального 

центру провів навчання для 

державних службовців, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, які вперше 

призначені на державну 

службу та службу в органах 

місцевого самоврядування 

на теми: «Забезпечення 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги», «Захист персональних 

даних як інституційний механізм контролю за додержанням права на 

приватність». 

       Зазначене навчання відбулося відповідно до плану-графіка 

підвищення кваліфікації на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2019 №  654, у 

Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
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органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ та організацій. 

07 лютого 2020 року 

директор Регіонального центру 

взяв участь у засіданні «круглого» 

столу на тему: "Пробація - 

безпечніше суспільство", яке 

відбулось в приміщенні філії 

Державної установи «Центр 

пробації» в Запорізькій області.  

         У заході також взяли участь  представники Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Запорізькій 

області, ГО “Егіда-Запоріжжя”, ГО “Мережа 100 % життя. Запоріжжя”, ГО 

“Міжнародна антинаркотична асоціація”, БФ “Карітас Запоріжжя”.  

          Під час засідання «круглого» столу учасники обговорили напрямки 

подальшої співпраці.   

14 лютого 2020 року директор Регіонального центру взяв участь у 

телепередачі «Варто знати» на телеканалі «Суспільне. Запоріжжя», в якій 

розповів про особливості сімейних та шлюбних відносин з юридичної точки 

зору. 

18 лютого 2020 року директор 

Регіонального центру взяв участь у 

тематичній «гарячій» телефонній 

лінії на тему: «Сімейне право», яка 

відбулася на базі комунальної 

установи «Запорізький обласний 

контактний центр» Запорізької 

обласної ради. 
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Під час тематичної прямої «гарячої» телефонної лінії були надані 

відповіді з наступних питань: розірвання шлюбу, порядок стягнення 

аліментів та додаткових витрат на дитину, позбавлення батьківських прав 

тощо.  

21 лютого 2020 року за запрошенням 

голови Апеляційного суду Запорізької 

області Бєлки В.Ю. директор та фахівець 

Регіонального центру взяли участь у робочій 

зустрічі з головами місцевих судів 

м.Запоріжжя та Запорізької області.  

Під час робочої зустрічі були обговорені питання  щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та взаємодії з питань реалізації 

права доступу осіб до правосуддя.  

Директор Регіонального центру розповів про зміни до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», повноваження Регіонального та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

категорії громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу.  

29 лютого 2020 року фахівці Регіонального центру та Запорізького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги 

провели зустріч із Запорізькою теріторіальною організацією «Українське 

товариство глухих». 

Фахівці  центрів розповіли присутнім про систему надання безоплатної 

правової допомоги, правові підстави та порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги особам з інвалідністю.  

10 березня 2020 року фахівець Регіонального центру взяв участь у 

телепередачі «Ранковий гість» на телеканалі «Суспільне. Запоріжжя», в якій було 
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обговорено тему щодо правової позиції у випадку затримки заробітної плати з 

точки зору працівника та роботодавця. 

Відео можна переглянути за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc 

23 березня 2020 року директор Регіонального центру взяв участь у 

телепередачі «День. Тема» на телеканалі TV5, де розповів про відповідальність 

за порушення карантину.  

Детальніше за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cuXfhc4_e8&feature=share&fbclid=IwAR2t

BKTQ8z3u5_y6fwNaUN8X2nUwePLnht5DwCgpyNyZtpG1x4rqIW7wFTM 

У І кварталі 2020 року Регіональним центром на офіційних веб-сайтах 

органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, неурядових 

організацій-партнерів, інформаційних порталах, самостійних Інтернет-ЗМІ 

тощо було розміщено більше 150 інформаційних матеріалів, наприклад:  

https://www.dzerghinsk.org/news/torecke_bjuro_pravovoji_dopomogi_na
_varti_zakhistu_prav_osib_z_invalidnistju_vnaslidok_bojovikh_dij/2020-01-
16-12540 

http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2206poriadok_otrimannia
_zemelnoi_dilianki.html 

http://nmrda.gov.ua/content/pravovi-konsultaciyi-vid-fahivciv-viddilu-
novomykolayivske-byuro-pravovoyi-dopomogy 

http://mihajlivska.gromada.org.ua/news/1581430914/ 

http://okc.zoda.gov.ua/?p=5741 

Ресурсний центр «Гурт» розмістив 3 інформаційні матеріали, а саме 

новини щодо роботи установ системи надання БПД, роз’яснень та 

консультувань, наприклад: 

https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc
https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc
https://www.youtube.com/watch?v=0cuXfhc4_e8&feature=share&fbclid=IwAR2tBKTQ8z3u5_y6fwNaUN8X2nUwePLnht5DwCgpyNyZtpG1x4rqIW7wFTM
https://www.youtube.com/watch?v=0cuXfhc4_e8&feature=share&fbclid=IwAR2tBKTQ8z3u5_y6fwNaUN8X2nUwePLnht5DwCgpyNyZtpG1x4rqIW7wFTM
https://www.dzerghinsk.org/news/torecke_bjuro_pravovoji_dopomogi_na_varti_zakhistu_prav_osib_z_invalidnistju_vnaslidok_bojovikh_dij/2020-01-16-12540
https://www.dzerghinsk.org/news/torecke_bjuro_pravovoji_dopomogi_na_varti_zakhistu_prav_osib_z_invalidnistju_vnaslidok_bojovikh_dij/2020-01-16-12540
https://www.dzerghinsk.org/news/torecke_bjuro_pravovoji_dopomogi_na_varti_zakhistu_prav_osib_z_invalidnistju_vnaslidok_bojovikh_dij/2020-01-16-12540
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2206poriadok_otrimannia_zemelnoi_dilianki.html
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2206poriadok_otrimannia_zemelnoi_dilianki.html
http://nmrda.gov.ua/content/pravovi-konsultaciyi-vid-fahivciv-viddilu-novomykolayivske-byuro-pravovoyi-dopomogy
http://nmrda.gov.ua/content/pravovi-konsultaciyi-vid-fahivciv-viddilu-novomykolayivske-byuro-pravovoyi-dopomogy
http://mihajlivska.gromada.org.ua/news/1581430914/
http://okc.zoda.gov.ua/?p=5741
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4 лютого 2020 року було розміщено статтю «Адвокатка захистила право 

мешканців Приморського району на оформлення земельних  ділянок», яку 

можна переглянути за посиланням:  

https://gurt.org.ua/news/informator/58039/ 

6 лютого 2020 року було розміщено статтю «Бердянський адвокат захистив 

права родини ВПО на заняття підприємницькою діяльністю», яку можна 

переглянути за посиланням: 

https://gurt.org.ua/news/informator/58098/ 

20 березня 2020 року було розміщено статтю «Питання отримання 

електронної перепустки в зону АТО/ООС», яку можна переглянути за посиланням:  

https://gurt.org.ua/news/informator/59029/ 

Інформаційний інтернет-портал mista.ua впродовж I кварталу 2020 року 

розмістив 4 інформаційних матеріали, а саме юридичні консультації, відповіді на 

правові питання, новини щодо важливих подій установ системи надання БПД, 

наприклад: 

26 лютого 2020 року було розміщено статтю «Статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», яку можна переглянути за 

посиланням:  

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0

%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%

D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120 

11 березня 2020 року було розміщено статтю «У Більмацькому підрозділі 

пробації підоблікових консультували з правових питань», яку можна переглянути 

за посиланням: 

https://gurt.org.ua/news/informator/58039/
https://gurt.org.ua/news/informator/59029/
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https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%

83-

%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%

D1%96-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?s

etcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-

xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU 

27 березня  2020 року було розміщено статтю «Особливості державної 

реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності», яку 

можна переглянути за посиланням: 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0
%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%
82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B
E%D1%81%D1%82%D1%96-
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%
D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697 

Інтернет-портал «Громадський простір», розмістив впродовж І кварталу 2020 

року 7 інформаційних матеріалів, а саме роз`яснення, правові консультації та 

новини про роботу центрів з надання БВПД у Запорізькій та Донецькій областях, 

наприклад: 

9 січня 2020 року було розміщено статтю «Торецьке бюро правової допомоги 

на варті захисту прав осіб з інвалідністю», яку можна переглянути за посиланням: 

https://www.prostir.ua/?news=toretske-byuro-pravovoji-dopomohy-na-varti-

zahystu-prav-osib-z-invalidnistyu 

22 січня 2020 року було розміщено статтю «Захист особи та її дітей, які 

постраждали від домашнього насильства», яку можна переглянути за посиланням:  

https://www.prostir.ua/?post_type=tribe_events&p=229300&preview=true 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/148783/?setcity=499&fbclid=IwAR1LA-T6r7Jl7Cy2uL1ntXtO1gRsH-xOtANYXdfF98oYe_8SkGuPDQn_8CU
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://u2233394.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=vduzxcI8-2FHZaDBCP9Ua4GoQ7cnuWwXQ-2B5S7S001XYOcx5MoT-2BSda7DkOO72aNr-2BS8ZddlThGYbvp3aGoLbV-2FXuk8iZwD8p3KdegVVAGWravWHydurYRmrIF9bqHtW6gIyuNuVpBbaE2qxqZj2RHS39k9-2B7V-2B0dDVR0dTByAIpek-3D_ZblQUlQpMHpHVIY1cF2Ch0prUUrHpBp-2FbFR2z83fsw2Bu-2F-2Bh-2F5E6eVWsKl-2FcS9LQy3h1jOdmH3BsZEB-2Fu9hUEf-2Fw0LvSbaAyskQGAiW0RpkePM-2BpnrDUyvdB-2FjzUDCSC0h2dDxaviiv-2BgaXBcNlUNkFgo62owf1ifZRH4uJGUJOIJ955aqSdfsZZ3HmLZDO0Bddt7fJ27fYMeakQ9y899lt3PlR8XD5QhBRpl0n7z8mPKNPlt0SLXnLA8Zky6MHK
https://u2233394.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=vduzxcI8-2FHZaDBCP9Ua4GoQ7cnuWwXQ-2B5S7S001XYOcx5MoT-2BSda7DkOO72aNr-2BS8ZddlThGYbvp3aGoLbV-2FXuk8iZwD8p3KdegVVAGWravWHydurYRmrIF9bqHtW6gIyuNuVpBbaE2qxqZj2RHS39k9-2B7V-2B0dDVR0dTByAIpek-3D_ZblQUlQpMHpHVIY1cF2Ch0prUUrHpBp-2FbFR2z83fsw2Bu-2F-2Bh-2F5E6eVWsKl-2FcS9LQy3h1jOdmH3BsZEB-2Fu9hUEf-2Fw0LvSbaAyskQGAiW0RpkePM-2BpnrDUyvdB-2FjzUDCSC0h2dDxaviiv-2BgaXBcNlUNkFgo62owf1ifZRH4uJGUJOIJ955aqSdfsZZ3HmLZDO0Bddt7fJ27fYMeakQ9y899lt3PlR8XD5QhBRpl0n7z8mPKNPlt0SLXnLA8Zky6MHK
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18 лютого 2020 року було розміщено статтю «Другий шанс або застереження 

неповнолітнього від кримінального майбутнього», яку можна переглянути за 

посиланням: 

https://www.prostir.ua/?news=druhyj-shans-abozasterezhennyanepovnolitnoho-

vid-kryminalnoho-majbutnoho 

19 березня 2020 року було розміщено статтю «Оплата праці в умовах 

карантину», яку можна переглянути за посиланням:  

https://www.prostir.ua/?news=oplata-pratsi-v-umovah-karantynu 

25 березня 2020 року було розміщено статтю «В Україні є ризик зростання 

випадків домашнього насильства», яку можна переглянути за посиланням: 

https://www.prostir.ua/?news=v-ukrajini-je-ryzyk-zrostannya-vypadkiv-domashnoho-

nasylstva 

У І кварталі 2020 року відбулися наступні інформаційно-роз’яснювальні 

виступи у правових програмах та рубріках на радіо та телебаченні: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVkOPMCoAS0&list=PLwZry5I9UR8dxrgaJ

qRZ8fuU2Wv2NPJj_&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ff8ryhVZug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrW1_31n7gg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SgJ8Ff_vA0U&feature=share&fbclid=IwAR2F
iFlpBRdNTCoL28l5h8Y-9BTrVuyFThCGabHdGX7yaKm_lL-z8k1NCzg 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=2234405580188549 

https://tv5.zp.ua/news/v-zaporizhzhi-prezentuvali-mobilnij-dodatok-dlya-
vnutrishno-peremishhenih-osib/ 
 
https://drive.google.com/open?id=1r0tYIOIXFNUL2uRMP74m_L62AZtHRogN 
 

https://www.prostir.ua/?news=oplata-pratsi-v-umovah-karantynu
https://www.prostir.ua/?news=v-ukrajini-je-ryzyk-zrostannya-vypadkiv-domashnoho-nasylstva
https://www.prostir.ua/?news=v-ukrajini-je-ryzyk-zrostannya-vypadkiv-domashnoho-nasylstva
https://www.youtube.com/watch?v=jVkOPMCoAS0&list=PLwZry5I9UR8dxrgaJqRZ8fuU2Wv2NPJj_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jVkOPMCoAS0&list=PLwZry5I9UR8dxrgaJqRZ8fuU2Wv2NPJj_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9ff8ryhVZug
https://www.youtube.com/watch?v=RrW1_31n7gg
https://www.youtube.com/watch?v=SgJ8Ff_vA0U&feature=share&fbclid=IwAR2FiFlpBRdNTCoL28l5h8Y-9BTrVuyFThCGabHdGX7yaKm_lL-z8k1NCzg
https://www.youtube.com/watch?v=SgJ8Ff_vA0U&feature=share&fbclid=IwAR2FiFlpBRdNTCoL28l5h8Y-9BTrVuyFThCGabHdGX7yaKm_lL-z8k1NCzg
https://www.facebook.com/watch/?v=2234405580188549
https://tv5.zp.ua/news/v-zaporizhzhi-prezentuvali-mobilnij-dodatok-dlya-vnutrishno-peremishhenih-osib/
https://tv5.zp.ua/news/v-zaporizhzhi-prezentuvali-mobilnij-dodatok-dlya-vnutrishno-peremishhenih-osib/
https://drive.google.com/open?id=1r0tYIOIXFNUL2uRMP74m_L62AZtHRogN
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https://www.facebook.com/suspilne.zaporizhzhya/videos/519372382350306/Uz

pfSTk0MDE4NDE5MjcwODg0OToyOTMyOTczMzAwMDk2NTg1/ 

https://www.facebook.com/suspilne.zaporizhzhya/videos/2642123939343137/U

zpfSTk0MDE4NDE5MjcwODg0OToyOTA2MTI1MTEyNzgxNDA0/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc 
 
http://zor.gov.ua/content/pravovi-osoblyvosti-roboty-pidpryyemstv-ta-
zabezpechennya-prav-pracivnykiv-pid-chas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t6y3Q1e1_Cc 
 
Плідною є співпраця Регіонального центру з кінотеатрами імені О.П.Довженка,  

імені Маяковського та «Байда 3D» міста Запоріжжя.  Протягом І кварталу 2020 року 

на телевізійних екранах в холі кінотеатрів та на екранах перед кіносеансами 

транслювалися соціальні відеоролики системи надання БПД.   

У І кварталі 2020 року були розміщенні інформаційні матеріали про роботу 

установ системи надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях, успішні кейси захисту осіб та представництва інтересів на 

інформаційно-комунікаційних ресурсах Регіонального центру. На офіційному 

вебсайті системи надання БПД https://www.legalaid.gov.ua/ було розміщено 

быльше 27 інформаційних матеріалів та статей, на офіційній сторінці Регіонального 

центру у соціальній мережі Facebook було розміщено 143 поста з інформацією 

правового характеру, а на сторінці Регіонального центру у соціальній мережі 

Instagram було розміщено 40 публікацій. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/suspilne.zaporizhzhya/videos/519372382350306/UzpfSTk0MDE4NDE5MjcwODg0OToyOTMyOTczMzAwMDk2NTg1/
https://www.facebook.com/suspilne.zaporizhzhya/videos/519372382350306/UzpfSTk0MDE4NDE5MjcwODg0OToyOTMyOTczMzAwMDk2NTg1/
https://www.facebook.com/suspilne.zaporizhzhya/videos/2642123939343137/UzpfSTk0MDE4NDE5MjcwODg0OToyOTA2MTI1MTEyNzgxNDA0/
https://www.facebook.com/suspilne.zaporizhzhya/videos/2642123939343137/UzpfSTk0MDE4NDE5MjcwODg0OToyOTA2MTI1MTEyNzgxNDA0/
https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc
https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc
http://zor.gov.ua/content/pravovi-osoblyvosti-roboty-pidpryyemstv-ta-zabezpechennya-prav-pracivnykiv-pid-chas
http://zor.gov.ua/content/pravovi-osoblyvosti-roboty-pidpryyemstv-ta-zabezpechennya-prav-pracivnykiv-pid-chas
https://www.youtube.com/watch?v=t6y3Q1e1_Cc
https://www.legalaid.gov.ua/
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2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

      28 січня 2020 року у м.Маріуполь та 29 січня 2020 року у м.Бердянськ 

директор Регіонального центру провів робочі зустрічі з адвокатами, які планують 

взяти участь у ХІІ конкусі з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

       Під час зустрічей директор Регіонального центру розповів адвокатам про 

механізм взаємодії з центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, переваги співпраці та відповів на питання адвокатів. 

31 січня 2020 року в приміщенні Регіонального центру відбулася робоча 

зустріч керівництва Регіонального центру з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

        Під час зустрічі  директор Регіонального центру розповів про майбутнє 

впровадження механізму оцінювання якості наданої безоплатної правової 

допомоги з використанням інструменту рецензування Peer review, який планується 

впровадити в рамках розвитку системи надання безоплатної правової допомоги. 

11 лютого 2020 року в приміщенні Регіонального центру відбулася робоча 

зустріч керівництва Регіонального центру з представниками органів адвокатського 

самоврядування Запорізької області. 

         У заході взяли участь голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Запорізької області Кравцов В.М., заступник Голови Ради адвокатів 

Запорізької області Семенов М.В., голова Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області Мамедов Т.К., голова комісії 

з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги Ради адвокатів Запорізької області Луньова Л.В. та адвокати, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

        Під  час  зустрічі були обговорені питання щодо стандартів якості надання 

безоплатної     вторинної    правової   допомоги,   правил   адвокатської    етики, 
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повноважень  адвокатів  у  справі,  впровадження  Peer  review,  яке   підвищить 

якість надання безоплатної правової допомоги. 

24 лютого 2020 року директор 

Регіонального центру взяв участь у робочій 

зустрічі з головою Ради адвокатів Донецької 

області Керанчук Л.Л. Метою зустрічі було 

вирішення окремих питань щодо організації 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги адвокатами системи надання БПД.  
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3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав 

 
В рамках реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» на базі системи надання 

безоплатної правової допомоги, що проводиться в Донецькій області, на 

виконання наказу Міністрества юстиції України та Генеральної прокуратури України 

від 21.01.2019 № 172/5/10 та наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 25.01.2019 № 50-аг, за матеріалами, що надійшли від органів 

прокуратури Донецької області, застосовано Програму відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину (далі - Програма) відносно 

2 неповнолітніх осіб, яким призначено адвоката-медіатора, з числа адвокатів 

включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу та таких, що пройшли навчання з реалізації вказаної Програми.  

Відносно 6 неповнолітніх осіб завершено процес медіації (усі успішно), 

інформація щодо результатів участі неповнолітніх у Програмі відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, направлена прокурору.                 

28 січня 2020 року директор Регіонального 

центру взяв участь у форумі «Інтеграція та 

кооперація ВПО», який був організований 

Проектом USAID «Демократичне врядування у 

Східній Україні». Мета заходу – розгляд аспектів 

розвитку та реалізації прав ВПО в частині 

отримання соціальних, адміністративних, освітніх 

та інших послуг. 

Також були розглянуті проблеми 

стратегічного вирішення  житлових та 

економічних прав ВПО як на національному так і на місцевому рівнях. 
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У форумі також взяли участь представники Донецької обласної державної 

адміністрації, місцевих громадських організацій, органів місцевого 

самоврядування, донорські організації та експерти з питань захисту прав ВПО. 

         Під час форуму директор Регіонального центру виступив з презентацією щодо 

актуальних для ВПО правових питань, поточних потреб та проблем.  

14 лютого 2020 року фахівець 

Регіонального центру провів 

правоосвітній захід в Державній 

установі «Запорізький слідчий 

ізолятор» для жінок,  які ув’язнені за   

скоєння таких злочинів, як умисне 

вбивство,  торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини та шахрайство. 

         У заході також взяли участь заступник начальника слідчого ізолятору з 

соціально-виховної роботи Державної установи «Запорізький слідчий ізолятор» 

майор внутрішньої служби Сергій Вовк та заступник начальника відділу соціально-

виховної роботи Державної установи «Запорізький слідчий ізолятор» майор 

внутрішньої служби Закір Агасієв. 

         Фахівець Регіонального центру розповів присутнім про систему надання 

безоплатної правової допомоги, правові підстави та порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги особам під час проведення досудового 

розслідування, судового розгляду кримінальних проваджень, засудженим особам, 

а також особам після їх звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення 

волі. 

        Працівникам Державної установи «Запорізький слідчий ізолятор» фахівцем 

Регіонального центру були  надані правові консультації з питань сімейних відносин 

між громадянами України та інших держав, а також щодо виконання судових 

рішень інших країн громадянами України.  
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12 березня 2020 року директор  та фахівець 

Регіонального центру взяли участь у семінарі на 

тему: «Практичні аспекти надання правової 

допомоги ВПО та постраждалому від збройного 

конфлікту населенню», який був організований БО 

БФ «Право на захист». 

Участь у заході також прийняли голова Агенства ООН у справах біженців у 

м.Маріуполь Асель Ормонова, представники БО БФ «Право на захист». 

Під час заходу були обговрені наступні питання: 

1) призначення соціальної допомоги ВПО; 

2) судова практика щодо припинення страхових 

виплат ВПО; 

3) особливості розгляду адміністративних справ 

щодо оскарження дій/бездіяльності/рішень органів 

Пенсійного фонду України щодо відмови у 

призначенні пенсій; 

4) призначення пенсій на пільгових умовах; 

5) прецендентна практика ЄСПЛ щодо питань пенсійного та соціального 

забезпечення.  
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4. Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 
 

30 січня 2020 року в приміщенні 

Запорізької обласної ради  відбулася 

публічна презентація результатів 

діяльності Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях та 

підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за 2019 рік.  

    Участь у заході прийняли, окрім керівництва Регіонального центру, 

Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, керівник апарату Запорізької облдержадміністрації Бойко З.М., 

керуючий справами виконавчого комітету апарату Запорізької обласної ради 

Подорожко В.В., заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції України у Запорізькій області Аніщенко Т.С., голова 

Запорізького відділення Асоціації адвокатів України, член Ради адвокатів 

Запорізької області, депутат Запорізької обласної ради, адвокат Майстро Д.М., 

директор комунальної      установи      «Запорізький     обласний      контактний  

центр»  Савенкова О.О., представник Територіального управління Державного 

бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Булашев Р.Л., начальник філії 

державної установи "Центр пробації" у Запорізькій області Книш В.В., представники 

партнерських громадських організацій та засобів масової інформації.  
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Директор Регіонального центру 

розповів присутнім про основні 

показники діяльності Регіонального 

та місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової   

допомоги   у   Запорізькій   області.   

Також  було    приділено   увагу 

питанням   підвищення   правової   спроможності   та   правових    можливостей 

мешканців територіальних громад шляхом проведення щомісячних тематичних 

"гарячих" телефонних ліній; визначенню конкретних першочергових  правових 

потреб   територіальних   громад;   підтриманню   в   актуальному   стані   карти 

правових         потреб;        активному         поширенню        інформації        щодо 

використання           довідково  -   інформаційної         платформи          правових 

консультацій «WikiLegalAid». 

24 лютого 2020 року директор 

Регіонального центру провів 

публічну презентацію результатів 

діяльності Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях та 

підпорядкованих йому місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 2019 рік.  

Участь у заході прийняли: голова Громадської ради при Донецькій обласній 

державній адміністрації Воронов А.І., представники філії державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області, апарату Донецької обласної державної 

адміністрації, партнерських громадських організацій та засобів масової інформації. 



19 
 

З метою покращення якості роботи місцевих центрів, а також надання 

консультативно-методичної допомоги працівникам місцевих центрів щодо 

виконання ними основних завдань та функцій здійснено 4 моніторинги. 

Моніторинги здійснені за напрямами: 

1) вивчення та аналіз статистичної інформації щодо показників діяльності 

місцевих центрів; 

2) вивчення та аналіз інформації про виконання місцевими центрами 

річних планів діяльності з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

3) вивчення та аналіз результатів опитування суб’єктів права на безоплатну 

правову допомогу щодо потреб та рівня їх задоволеності роботою місцевих центрів 

та бюро правової допомоги; 

4) регулярне вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо 

задоволеності роботою місцевих центрів та бюро правової допомоги. 

Також, протягом І кварталу 2020 року було проведено 2 внутрішніх навчання 

для працівників Регіонального центру та місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на теми: 

1) «Організація роботи щодо порядку проведення державних закупівель»; 

2) «Декларування доходів». 

Щопонеділка здійснюється облік та узагальнення інформації щодо виданих 

Регіональним та місцевими центрами доручень для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та звітування за отриманими дорученнями адвокатів. 

За завданням з розвитку аналітичної спроможності центрів було проведено 

наступну роботу:  

1) проведено 3 аналіза щодо фактів відмов адвокатів від прийняття 

доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на 

адвокатів; 
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2) здійснено 3 аналіза щодо випадків порушення суб’єктами подання 

інформації, вимог визначених Порядком інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2011 року № 1363; 

3) проведено 2 звірки відомостей по Запорізькій та по Донецькій областям 

із 61 суб’єктом подання інформації, визначеним Порядком  інформування про 

випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного 

заходу у вигляду тримання під вартою, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363; 

4) здійснено 3 аналізи кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за 

виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам; 

5) здійснено 3 аналізи та узагальнення інформації щодо заходів з регулярного 

висвітлення діяльності Регіонального центру та місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у ЗМІ; 

6) здійснено 1 аналіз щодо підвищення кваліфікації працівників Регіонального 

центру та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Розділ ІІ  
Результативні показники діяльності Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях 
 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 березня 2020 року (за звітний 

квартал) Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Донецькій та Запорізькій областях було видано 2737 доручення 

адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі по 

Донецькій/Запорізькій областях: 

 39/36 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

 20/32 – особам, до яких застосований адміністративний арешт; 

 150/268 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

 806/864 – для здійснення захисту за призначенням; 

 129/154 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях; 

 28/34 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру; 

 1/0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією); 

 73/72 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК України; 

 13/18 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі. 
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Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за І квартал 2020 року 

 

 

Діаграма 2. Кількість виданих доручень за областями 
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Діаграма 3. Порівняння кількості виданих доручень за попередній звітний 

період та аналогічний період минулого року 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром упродовж 

звітного кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 23 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

  проведено 5 бесід з клієнтами;  

  проведено 10 анонімних анкетувань адвокатів; 

  проведено 23 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації 

за вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 
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