ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Регіонального плану
надання безоплатної правової
допомоги на 2020 у Донецькій та
Запорізькій областях станом на
31.03.2020
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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
1. Результативні показники діяльності Регіонального центру.
2. Результативні показники діяльності місцевих центрів.

Розділ ІІІ
Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу.
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Розділ І
1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
02 січня 2020 року заступником начальника відділу «Слов’янське бюро
правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання БВПД було
проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: «Захист своїх прав через
систему надання БПД».
Участь у заході взяли відвідувачі Слов’янського міськрайонного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області.

Присутнім було

надано відповіді на питання, які виникли під час проведення заходу та надано
консультації з питань порядку стягнення аліментів на дитину та порядку дії під час
погроз кредиторів.
03 січня 2020 року фахівцями відділу «Токмацьке бюро правової допомоги»
Мелітопольського

місцевого

правопросвітницький

захід

центру
на

з

тему:

надання

БВПД

«Соціальний

і

було

проведено

правовий

захист

військовослужбовців та членів їх сімей». Фахівці відділу розповіли присутнім про
правові підстави та порядок надання пільг військовослужбовцям, учасникам АТО
та ветеранам військової служби.
11 січня 2020 року фахівці відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
Запорізького місцевого центру з надання БВПД взяли участь у «круглому» столі на
тему: «Проблемні питання паспортизації засуджених», яке відбулося в
приміщенні Вільнянського районного сектору Управління Державної міграційної
служби України в Запорізькій області.
У заході також взяли участь представники Вільнянського районного сектору
УДМС України в Запорізькій області та фахівці з питань паспортизації засуджених.
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Під час засідання «круглого» столу учасники обговорили проблеми,
пов’язані з паспортизацією осіб, засуджених до позбавлення волі та
звільнених з місць позбавлення волі.
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.
17 січня 2020 року фахівцем відділу «Приморське бюро правової допомоги»
Бердянського місцевого центру з надання БВПД було проведено робочу зустріч з
ювенальним

прокурором

Приморського

відділу

Бердянської

місцевої

прокуратури.
Під час робочої зустрічі були обговорені питання щодо особливостей
кримінального провадження неповнолітніх осіб та особливостей надання
правової допомоги неповнолітнім особам під час їх затримання та
проведення досудового розслідування.
21 січня 2020 року за запрошенням
заступника

голови

Дніпровської

районної

Кам'янськодержавної
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адміністрації Запорізької області, фахівець відділу «Кам’янсько – Дніпровського
бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання БВПД
взяв участь у робочій зустрічі комісії з питань захисту прав дитини.
Під час засідання комісії учасники обговорили питання щодо доцільності
позбавлення батьківських прав батьків та механізм надання дозволу на укладення
договору дарування нерухомого майна на ім’я неповнолітньої дитини.
28

січня

«Пологівське

2020
бюро

року

фахівці

правової

відділу

допомоги»

Бердянського місцевого центру з надання БВПД
взяли участь у робочій зустрічі на

тему:

«Насильство – це сміття, яке треба виносити з
дому».
У заході також взяли участь представники Пологівського районного відділу
Південно-Східного

Міжрегіонального

управління

з

питань

виконання

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Під час робочої зустрічі були обговорені питання щодо надання
безоплатної вторинної правової допомоги особам, які

постраждали від

домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
03 лютого 2020 року фахівцем відділу «Олександрівське бюро правової
допомоги» Краматорського місцевого центру з надання БВПД було проведено
правопросвітницький захід на тему: «Право кожного громадянина України на
безоплатне отримання земельної ділянки».
Участь

у

Олександрівського

заході

взяли

районного

відвідувачі

сектору

філії

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій
області. Присутнім були надані роз’яснення з
питань щодо розміру земельної ділянки, яку можна
отримати на безоплатній основі та порядок оскарження дій органів місцевого
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самоврядування у разі відмови у законному праві кожного громадянина України
на отримання земельної ділянки.
10 лютого 2020 року фахівцем відділу
«Приморське

бюро

правової

допомоги»

Бердянського місцевого центру з надання БВПД
спільно

з

фахівцем

соціального
Пологівської

Територіального

обслуговування
міської

ради

було

центру

громадян
проведено

інформаційний захід для сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах та
неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки.
Фахівці

розповіли присутнім про систему надання безоплатної

правової допомоги, правові підстави та порядок надання безоплатної
вторинної правової допомоги малозабезпеченим особам.
12 лютого 2020 року фахівцями
відділу «Вільнянське бюро правової
допомоги»

Запорізького

місцевого

центру з надання БВПД спільно із
представниками
районного

Вільнянського

сектору

Державної

установи «Центр пробації» у Запорізькій області, Вільнянської районної філії
Запорізького обласного центру зайнятості, Управління соціального захисту
населення Вільнянської районної державної адміністрації було проведено
інформаційно-комунікативний та роз’яснювальний захід для осіб, які
перебувають у місцях виконання покарань та готуються до звільнення.
Присутніх

було

проінформовано

щодо

соціальної

реабілітації

після

звільнення, умов працевлаштування, можливості отримання медичної та
соціальної допомоги, про правові підстави та порядок надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
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18

лютого

директор

2020

року

Регіонального

центру

разом із фахівцем Запорізького
місцевого центру з надання БВПД
взяли

участь

«гарячій»
тему:

у

тематичній

телефонній

«Сімейне

лінії

право»,

на
яка

відбулася на базі комунальної установи «Запорізький обласний контактний
центр» Запорізької обласної ради.
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.
25 лютого 2020 року фахівцем відділу
«Олександрівське бюро правової допомоги»
Краматорського місцевого центру з надання
БВПД було проведено комунікативний захід
для

осіб,

які

належать

до

основних

демографічних груп населення, а саме для
пенсіонерів, які відвідали Добропільське об'єднане управління Пенсійного
фонду України Донецької області.
Під час заходу фахівець розповіла про систему надання безоплатної
правової допомоги, правові підстави та порядок надання безоплатної
вторинної правової допомоги малозабезпеченим особам.
29

лютого

2020

року

фахівцем

Запорізького місцевого центру з надання БВПД
було проведено захід у Запорізькій обласній
організації інвалідів «Українське товариство
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глухих» на тему: «Доступ до безоплатної правової допомоги».
Під час заходу присутніх було ознайомлено з порядком звернення до
місцевого

центру

та

процедурою

отримання

безоплатної первинної

правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.
02 березня 2020
«Нікольське

року

бюро

фахівцем

правової

відділу

допомоги»

Маріупольського місцевого центру з надання
БВПД

було

проведено

«Запобігання

та

домашньому

насильству»

семінар

протидія

на

гендерному
для

тему:
та

відвідувачів

Нікольського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації »
в Донецькій області.
Під час семінару фахівець розповіла про види безоплатної правової
допомоги, суб’єктів права на безоплатну первинну правову допомогу та
безоплатну вторинну правову допомогу.
12 березня 2020 року фахівцями відділу
«Оріхівське

бюро

правової

допомоги»

Запорізького місцевого центру з надання
БВПД

було

інформування
Преображенка

здійснено

«вуличне»

мешканців
Запорізької

села
області,

працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»
Преображенської

сільської

ради

Оріхівського

району,

яких

було

ознайомлено з правовими питаннями, висвітленими в газеті «Правовий
майданчик», а саме: реєстрація права власності на земельну ділянку,
припинення договору оренди землі шляхом його розірвання.
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17

березня

2020

року

директор

Запорізького місцевого центру з надання
БВПД взяла участь у тематичній «гарячій»
телефонній

лінії

на

тему:

«Адміністративне право», яка відбулася
на

базі

комунальної

«Запорізький

обласний

установи
контактний

центр» Запорізької обласної ради.
Під час тематичної прямої «гарячої» телефонної лінії були надані
відповіді з наступних питань: оскарження дій та рішень органів виконавчої
влади та органів

місцевого самоврядування, вимоги про визнання

неправомірними та скасування рішень органів місцевого самоврядування,
судовий

порядок

визнання

незаконними

актів

органів

місцевого

самоврядування.
23 березня 2020 року директор Регіонального центру взяв участь у
телепередачі «День. Тема» на телеканалі TV5, де розповів про відповідальність за
порушення карантину.
У І кварталі 2020 року Регіональним центром та місцевими центрами з
надання БВПД на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування,
органів виконавчої влади, неурядових організацій-партнерів, інформаційних
порталах, самостійних Інтернет-ЗМІ тощо було розміщено більше 510
інформаційних матеріалів, наприклад:
https://www.dzerghinsk.org/news/torecke_bjuro_pravovoji_dopomogi_na
_varti_zakhistu_prav_osib_z_invalidnistju_vnaslidok_bojovikh_dij/2020 -0116-12540
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2206poriadok_otrimannia
_zemelnoi_dilianki.html
http://nmrda.gov.ua/content/pravovi-konsultaciyi-vid-fahivciv-viddilunovomykolayivske-byuro-pravovoyi-dopomogy
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http://mihajlivska.gromada.org.ua/news/1581430914/
http://okc.zoda.gov.ua/?p=5741
https://gurt.org.ua/news/informator/58039/
https://gurt.org.ua/news/informator/58098/
https://gurt.org.ua/news/informator/59029/
https://www.prostir.ua/?news=druhyj-shans-abozasterezhennyanepovnolitnohovid-kryminalnoho-majbutnoho
https://www.prostir.ua/?news=v-ukrajini-je-ryzyk-zrostannya-vypadkivdomashnoho-nasylstva
http://avdvca.gov.ua/news/5544-informuye-kramatorskyy-mistsevyy-tsentr-znadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyidopomohy.html?fbclid=IwAR1f_50X6_D3sAPZlfR0pSu7V0Xz8SkNlCmgjvdks4Lmg9
ArARfChnkwZUU ps://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1579527360/
https://mrd.gov.ua/novyny/6535-shcho-take-bezoplatna-pravova-dopomoga-tayak-jiji-otrimati
http://konstrada.gov.ua/novini/1594-pro-sistemu-nadannya-bezoplatnojipravovoji-dopomogi
https://dn.gov.ua/ua/news/informaciya-pro-robotu-sistemi-bezoplatnoyipravovoyi-dopomogi
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/4049-kramatorskij-mistsevij-tsentr-znadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-informue
https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/2835-shcho-take-bezoplatnapravova-dopomoga-i-yak-bakhmutyanam-jiji-otrimati
У І кварталі 2020 року відбулися інформаційно-роз’яснювальні виступи у
правових програмах та рубриках на радіо та телебаченні:
https://www.youtube.com/watch?v=iouqj2QTeMA&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0utscN0YqHzDpCoDE5xsS7ZNoV-OQfwVQkd7T4jzLYyIr_N021GsRweSc
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https://www.youtube.com/watch?v=0cuXfhc4_e8&feature=share&fbclid=IwAR2t
BKTQ8z3u5_y6fwNaUN8X2nUwePLnht5DwCgpyNyZtpG1x4rqIW7wFTM
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-dlyavnutrishno-peremishhenih-osib/
https://drive.google.com/open?id=1r0tYIOIXFNUL2uRMP74m_L62AZtHRogN
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-tazabezpechennya-prav-pracivnykiv-pid-chas
https://www.youtube.com/watch?v=t6y3Q1e1_Cc
https://acmc.com.ua/koronavirusna-hvoroba-ohopyla-svit-i-pochala-shyrytysyaukrayinoyu/
http://акмц.укр/yak-podati-na-alimenti-algoritm-diy-ta-layfhaki-vid-yuristki/
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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
конкурсі 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 Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області Мамедов Т.К., голова
комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами
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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,

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.
14 січня 2020 року фахівцем відділу «Авдіївське
бюро правової допомоги» Краматорського місцевого
центру з надання БВПД спільно із співробітниками
Авдіївського міського сектору філії Державної установи
«Центр пробації» Донецької області було проведено
інформаційно-просвітницький захід спрямований на
запобігання злочинності.
Під час зустрічі присутні обговорили та проаналізували основні напрямки
взаємодії та спланували спільні дії, спрямовані на підвищення рiвня правової
інформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну
правову допомогу, запобігання злочинності шляхом проведення лекцій, зустрічей,
надання індивідуальних консультацій та iнших заходiв.

15

17 січня 2020 року директором
Бердянського

місцевого

центру

з

надання БВПД було проведено лекцію
для

учнів

6-7

класів

Бердянської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 5 Бердянської міської ради на тему:
«Правовові орієнтири для кожної дитини».
Під час лекції учнів було поінформовано про систему надання безоплатної
правової допомоги, права дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту на
безоплатну вторинну правову допомогу.
30 січня 2020 року фахівцями відділу
«Оріхівське

бюро

правової

допомоги»

Запорізького місцевого центру з надання
БВПД було проведено правопросвітницький
захід

для

безробітних

осіб

на

тему:

«Легалізація зайнятості».
Під

час

заходу

громадянам було

роз’яснено порядок працевлаштування та звільнення робітників, права та
обов’язки роботодавців та робітників, підстави для розірвання трудового
договору з ініціативи працівника та роботодавця.
04 лютого 2020 року фахівцями відділу «Токмацьке бюро правової
допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання БВПД було проведено
робочу зустріч із працівниками Токмацького районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Запорізькій області.
Під час робочої зустрічі були обговоренні питання щодо порядку надання
безоплатної правової допомоги.

16

14 лютого 2020 року фахівцем відділу «Великоновосілківське бюро правової
допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання БВПД спільно з
начальником відділу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
Великоновосілківського району в Донецькій області
було проведено правопросвітницький захід на тему:
«Сімейні відносини».
На заході були обговоренні питання щодо
порушення прав соціально – незахищених верств
населення.
20

лютого

«Пологівське

2020
бюро

року

фахівці

правової

відділу

допомоги»

Бердянського місцевого центру з надання БВПД
взяли участь у «круглому» столі

спільно із

представниками Пологівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Запорізької області та представниками комунального закладу «Територіальний
центр соціального обслуговування» Пологівської міської ради на тему: «Переваги
пробації для держав та як можна допомагати в реалізації завдань пробації».
На засіданні «круглого» столу учасники обговорили напрямки подальшої
співпраці.
24

лютого

«Новомиколаївське

2020
бюро

року

фахівці

правової

відділу

допомоги»

Запорізького місцевого
центру з надання БВПД
взяли участь у

загальних зборах працівників філії

"Запорізький кінний завод № 86"
України".

ДП "Конярство
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Під час заходу працівникам філії було роз'ясненено судовий порядок
стягнення заборгованості з заробітної плати, право працівника на отримання
компенсації у розмірі середнього заробітку за весь період невиплати йому
заробітної плати, порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, а
також умови скорочення чисельності або штату працівників.
28 лютого 2020 року фахівцем відділу «Добропільське
бюро правової допомоги»
центру

з

надання

правопросвітницький

Краматорського місцевого
БВПД

захід

було
для

проведено
відвідувачів

Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України в Донецькій області.
Під час заходу присутніх було інформовано про
систему надання безоплатної правової допомоги та роз’яснено порядок доступу
до безоплатної вторинної правової допомоги.
02 березня 2020 року фахівцями відділу «Якимівське бюро правової
допомоги» Мелітопольского місцевого центру з надання БВПД було проведено
семінар для відвідувачів Територіального центру соціального обслуговування
громадян Якимівської селищної ради Якимівського району на тему: «Запобігання
та протидія гендерному та домашньому насильству».
Присутнім були роз’яснені поняття «домашнє насильство», «гендерне
насильство», їх форми та заходи протидії.
06 березня 2020 року фахівцем Мелітопольського місцевого
центру з надання БВПД було проведено лекцію для студентів
Маріупольського державного університету на тему: «Булінг та
його наслідки».
Під час лекції студентам було роз’яснено поняття «булінг» та
інформовано щодо видів відповідальності за булінг.
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10

березня

2020

«Великоновосілівське

року

бюро

фахівцем

правової

відділу

допомоги»

Маріупольського місцевого центру з надання БВПД було
проведено правопросвітницькі заходи на теми: «Захист
власних прав, право на самостійне звернення до суду» та
«Права

неповнолітніх

у

випадку

затримання»

для

відвідувачів

Великоновосілківського районного відділу філії Державної установи «Центр
пробації» в Донецькій області.
Під час заходу присутніх було поінформовано про систему надання
безоплатної правової допомоги та роз’яснено порядок надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
12 березня 2020 року начальником
відділу

«Бахмутське

допомоги»

бюро

Краматорського

правової
місцевого

центру з надання БВПД було проведено
інформаційно-роз'яснювальний захід для
осіб з інвалідністю на тему: «Правові
аспекти створення власного бізнесу».
Під час заходу присутніх було поінформовано про актуальну систему
оподаткування для фізичних осіб-підприємців, чинні ставки податків та пільги зі
сплати єдиного соціального внеску, порядок отримання кваліфікованого
електронного підпису тощо.
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4. Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою,
інноваційною, ефективною
21

січня

2020

«Бахмутське

бюро

року

начальник

правової

відділу

допомоги»

Краматорського місцевого центру з надання БВПД
взяла участь у засіданні робочої групи з громадської
безпеки та соціальної згуртованості Соледарської
міської ради.
Під час заходу начальником відділу була проведена презентація результатів
діяльності Краматорського місцевого центру з надання БВПД за 2015-2019 рр.
Також, було
та

приділено увагу питанням підвищення правової спроможності

правових

конкретних

можливостей мешканців територіальних громад; визначенню

першочергових

підтриманню

в

актуальному

правових
стані

потреб

карти

поширенню інформації щодо використання

територіальних

правових
довідково

потреб;
-

громад;
активному

інформаційної

платформи правових консультацій «WikiLegalAid».
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
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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.
Директор Регіонального центру
розповів

присутнім

про

основні

показники діяльності Регіонального
та

місцевих

безоплатної
допомоги
Також

центрів

з

надання

вторинної
у

було

правової

Запорізькій

області.

приділено

питанням підвищення правової спроможності та правових

увагу

можливостей

мешканців територіальних громад шляхом проведення щомісячних тематичних
"гарячих" телефонних ліній; визначенню конкретних першочергових правових
потреб територіальних громад; підтриманню в актуальному стані карти
правових
використання

потреб;

активному

поширенню

довідково - інформаційної

консультацій «WikiLegalAid».

інформації

платформи

щодо
правових
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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

підпорядкованих

йому

та
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,
інформації.

партнерських

громадських

організацій

та

засобів

масової
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Розділ ІІ
2.1. 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 доручень
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. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень
поквартально за І квартал 2020 року у порівняні з аналогічним періодом
минулого року
1550
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1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100

1510

1478

1442

1259

І квартал 2019

І квартал 2020

Донецька область

Запорізька область

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за І квартал 2020 року з
наростаючим підсумком
вирішення питань під
час виконання
вироків; 5,30%
примусові заходи
медичного характеру;
2,30%

екстрадиція;
0,03%

окремі
процесуальні
дії; 10,30%

адміністративний
арешт; 1,90%
засуджені до
позбавлення
адміністративне
волі; 1,10%
затримання; 2,70%
затримані за підозрою у
вчиненні злочину/або
обрано запобіжний
захід у вигляді
тримання під вартою ;
15,30%

захист за
призначенням;
61,10%
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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

1

Особам, до яких застосовано
адміністративне затримання
Особам, до яких застосовано
адміністративний арешт
Особам, затриманим за підозрою у
вчиненні злочину та/або стосовно яких
обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою
Для здійснення захисту за призначенням
Для участі у проведенні окремих
процесуальних дій у кримінальних
провадженнях
У процедурах з провадження, зміни або
припинення застосування примусових
заходів медичного характеру
У процедурах, пов’язаних з видачою
особи (екстрадицією)
У разі вирішення судом питань під час
виконання вироків відповідно до статті
537 КПК
Особам, засудженим до покарання у
вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або обмеження волі

І квартал

2
3

4
5
6
7
8
9

Разом за всіма категоріями

Донецька область

Запорізька область

39

36

20

32

150

268

806
129

864
154

28

34

1

0

73

72

13

18

1259

1478

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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2.2 Результативні показники діяльності місцевих центрів у
Донецькій та Запорізькій областях
За період з 01.01.2020 по 31.03.2020 місцевими центрами з надання БВПД в
регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими
структурними підрозділами, було зареєстровано 19527 звернень клієнтів, 17814
особам було надано правову консультацію, 1695 із них написали письмову заяву
про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято
рішення про надання БВПД по 1661 зверненню та надано 508 доручень адвокатам
та 1140 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів).
Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості
зареєстрованих звернень клієнтів за І квартал 2020 року з наростаючим
підсумком у порівняні з аналогічним періодом минулого року

19302

19527
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18000
16000
14000
12000
10000

І квартал
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень
клієнтів за І квартал 2020 року з наростаючим підсумком в розрізі МЦ

Розподіл розглянутих звернень в розрізі МЦ
Мелітопольський
МЦ ; 4285; 22%

Бердянський МЦ ;
3606; 18%

Запорізький МЦ;
3312; 17%

Маріупольський
МЦ ; 4249; 22%

Краматорський
МЦ; 4075; 21%

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в
розрізі МЦ
Кількість зареєстрованих звернень

№
з/п

Перелік місцевих центрів

І
квартал

Разом

1

Бердянський МЦ

3606

3606

2

Запорізький МЦ

3312

3312

3

Краматорський МЦ

4075

4075

4

Маріупольський МЦ

4249

4249

5

Мелітопольський МЦ

4285

4285

19527

19527

Разом:
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Таблиця 3.Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в
розрізі МЦ за І квартал 2020 року з наростаючим підсумком

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

1 Бердянський МЦ
2 Запорізький МЦ
3 Краматорський МЦ
4 Маріупольський МЦ
5 Мелітопольський МЦ
Разом :

Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
виданих
Кількість
отриманих
наданих
рішень
доручень
зареєстрова
письмових
правових
про
надання БВПД
них
звернень про
консультанадання адвокатам/
звернень
надання
цій
БВПД
штатним
БВПД
юристам
3606

3406

200

197

93 / 104

3312

3010

301

282

175 / 100

4075

3598

476

477

110 / 364

4249

3671

565

559

80 / 480

4285
19527

4129
17814

153
1695

146

50 / 92
508/ 1140

1661

Протягом звітного періоду клієнти місцевих центрів та бюро правової
допомоги частіше зверталися з наступних питань: з інших питання 5856 (30%),
іншого цивільного права 3768 (19%), сімейного права 2118 (11%), соціального
забезпечення 1594 (8%), адміністративного права 1592 (8%), житлового права
1479 (8%), спадкового права 1308 (7%), трудового права 755 (4%), земельного
права 583 (3%), виконання судових рішень 474 (2%).
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Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за І квартал 2020
року з наростаючим підсумком за категорією питань
Інші питання;
5856; 30%

Соціальне
забезпечення;
1594; 8%

Житлове право;
1479; 8%
Сімейне право;
2118; 11%

Спадкове право;
1308; 7%
Виконання
судових рішень;
474; 2%

Земельне право;
583; 3%
Трудове право;
755; 4%

Іншого цивільного
права; 3768; 19%

Адміністративне
право; 1592; 8%

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

Категорія питань звернень

І квартал

Разом

1

Соціальне забезпечення

1594

1594

2

Житлове право

1479

1479

3

Сімейне право

2118

2118

4

Спадкове право

1308

1308

5

Земельне право

583

583

6

Договірне право

0

0

7

Трудове право

755

755

8

Адміністративне право

1592

1592

9

Іншого цивільного права

3768

3768

10

Виконання судових рішень

474

474

11

Інші питання

5856

5856

12

Неправове питання

0

0

13

Медичне право

0

0

19527

19527

Разом:
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Діаграма 6. Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за статтю
чоловіки;
6957; 36%

жінки;
12555;
64%
Діаграма 7. Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за віком
до 18; 79; 0%
понад 60;
7099; 36%

18-35; 3397;
18%

35-60; 8939;
46%

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду:
1)

по Запорізькій області найбільше позитивних рішень було прийнято по

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід, яких не перевищує двох
розмірів прожиткового мінімуму) (56%), внутрішньо переміщеним особам (14%),
ветеранам війни (13%), особам з інвалідністю (12%), дітям позбавленим
батьківського піклування (3%), іншим категоріям осіб (2%);
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Діаграма 8. Розподіл клієнтів МЦ за категоріями осіб, які мають
право на отримання БВПД по Запорізькій області

Запорізька область
ветерани війни ;
83; 13%

діти позбавлених
батьківського
піклування ; 16;
3%

інші категорії осіб ;
15; 2%

внутрішньо
переміщені особи
; 94; 14%

особи з
інвалідністю ; 79;
12%

малозабезпечені
особи ; 367; 56%

2) по Донецькій області найбільше позитивних рішень було прийнято по
внутрішньо

переміщеним

особам

(51%),

малозабезпеченим

особам

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)
(28%), ветеранам війни (11%), особам з інвалідністю (5%), інші категорії осіб (3%),
дітям позбавленим батьківського піклування (2%).
Діаграма 9. Розподіл клієнтів МЦ за категоріями осіб, які мають
право на отримання БВПД по Донецькій області

Донецька область
ветерани війни ;
112; 11%
особи з
інвалідністю ;
55; 5%

малозабезпечен
і особи ; 289;
28%

інші категорії
осіб ; 28; 3%

діти
позбавлених
батьківського
піклування ; 19;
2%

внутрішньо
переміщені
особи ; 538; 51%
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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги
протягом І кварталу 2020 року було:
 здійснено 91 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 155
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності
дистанційних консультаційних пунктів склала 3609 осіб, в тому числі
490 осіб звернулись за отриманням правових консультацій та
роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 3119 осіб до
дистанційних пунктів доступу до БПД;
 надано методичну допомогу 26 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 787 інформаційних матеріалів з питань надання БПД
(в тому числі Регіональним центром);
 проведено 331 правопросвітницький захід;
 надано 625 клієнтам доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції.
Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ
№
з/п

Перелік
місцевих центрів

1

Бердянський МЦ

110/483

110/483

2

Запорізький МЦ

20/407

20/407

3

Краматорський МЦ

32/441

32/441

4

Маріупольський МЦ

25/2034

25/2034

5

Мелітопольський МЦ

59/241

59/241

246/3609

246/3609

Разом :

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що
скористалися їх послугами
І квартал
Разом за звітний період
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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

Перелік місцевих центрів

І
квартал

Разом за звітний період

1

Бердянський МЦ

0

0

2

Запорізький МЦ

15

15

3

Краматорський МЦ

1

1

4

Маріупольський МЦ

0

0

5

Мелітопольський МЦ

10

10

Разом

26

26

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

Перелік центрів

Кількість інформаційних матеріалів,
розміщених у ЗМІ
І
Разом за звітний період
квартал

1 Регіональний центр

513

513

2 Бердянський МЦ

77

77

3 Запорізький МЦ

34

34

4 Краматорський МЦ

55

55

5 Маріупольський МЦ

54

54

6 Мелітопольський МЦ

54

54

787

787

Разом

33

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких
заходів розрізі МЦ
Кількість проведених правопросвітницьких заходів
№
Перелік місцевих центрів
з/п

І
квартал

Разом за звітний період

1 Бердянський МЦ

86

86

2 Запорізький МЦ

30

30

3 Краматорський МЦ

59

59

4 Маріупольський МЦ

60

60

5 Мелітопольський МЦ

96

96

331

331

Разом

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до
електронних сервісів Мін’юсту
№ з/п

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних с
Перелік місцевих центрів

1
2
3
4
5

І
квартал

Разом за звітний період

Бердянський МЦ

104

104

Запорізький МЦ

50

50

Краматорський МЦ

132

132

Маріупольський МЦ

1

1

Мелітопольський МЦ

338

338

625

625

Разом

34

Розділ ІІІ
Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу
З 01.01.2020 по 31.03.2020 Регіональний центр з надання БВПД у Донецькій
та Запорізькій областях було фактично профінансовано на

7621230 грн., за

бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат
адвокатів з надання БВПД» що становить 100 % від передбачених кошторисом
видатків на даний період. Місцеві центри з надання БВПД було фактично
профінансовано на 1136670 грн., за бюджетною програмою КПКВК 3603030
«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД» що становить
100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період.
Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з
надання БВПД за двома бюджетними програмами за І квартал 2020 року в
порівнянні до аналогічного періоду минулого року

Фінансування видатків на оплату послуг
адвокатів
7621,23

1808,59
1136,67
460,41

Профінансовано за Профінансовано за Профінансовано за Профінансовано за
І квартал РЦ 2020
І квартал МЦ 2020 1 квартал РЦ 2019 1 квартал МЦ 2019
(тис.грн)
(тис.грн)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
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З 01.01.2020 по 31.03.2020 касові видатки на оплату послуг адвокатів за
надання БВПД в Запорізькій та Донецкій областях становили : Регіональний центр
з надання БВПД у Донецькій та Запорізькій областях - 6626140,91 грн., Місцеві
центри з надання БВПД - 1123601,88 грн., разом 7749742,79 грн.

Обсяг

зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на
31.03.2020 становив 7788606,19 грн. Кредиторська заборгованість перед
адвокатами на кінець звітного періоду складала 38863,40 грн.
Діагарама 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на
оплату послуг адвокатів за І квартал 2020 року з наростаючим підсумком до
касових видатків за аналогічний період минулого року в порівнянні з
касовими видатками за весь минулий рік.

Касові видатки адвокатам за надані
послуги, тис.грн
35218,58

7749,74
2269

1 квартал 2020
(тис.грн)

І квартал 2019(тис.грн)

загалом за 2019 рік
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Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на
оплату послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за І
квартал 2020 року з наростаючим підсумком до річного кошторису на
звітний рік.

Касові видатки та зареєстровані
фінансові забовязання за надані послуги
адвокатами, тис.грн
42658,1

7749,74

Затверджено
кошторисом на 2020 рік
(тис.грн)

Виплати адвокатам за І
квартал 2020р.
(тис.грн)

7788,61

Зареєстровані фінансові
забовязання І квартал
2020р (тис.грн)

Так, з 1 січня по 31.03.2020 касові видатки на оплату послуг адвокатів по
дорученням по кримінальним провадженням становили 1808,59 тис. грн, а по
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 458 тис. грн.
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Таблиця 8. 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
І квартал

1

Захист за призначенням

5049,181

2

Залучення до окремої процесуальної дії

107,914

3
4

Адміністративне затримання / адміністративний арешт
Кримінальне затримання / тримання під вартою

39,558
1252,062

5

Засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі,
тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців
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

36,319

6

7

Цивільні / адміністративні справи
Разом

143,730

1120,979
7749,743

