
 

ПРОТОКОЛ                                       м.Чернігів                                              № 5 

оперативної наради у директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області 

23.11.2020 р.  

Присутні: 
 
Протченко І.Б.,  Пирковська О.В., Кирієнко К.П., Бондаренко І.Ю., Бокач Д.В., 
Савуляк Д.В., Леоненко А.Г., Толмачова Н.В., Кость Л.М., Якубенко О.В., 
Асманський В.П., Наумець С.М., Шеін М.С., Шабакін О.Г.  
 
Головуючий – Протченко І.Б. - директор Центру 

Секретар: Бондаренко І.Ю. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Актуальні питання щодо поточної роботи Центру. 
 

                        Протченко І.Б. 

СЛУХАЛИ: 

1. Актуальні питання щодо поточної роботи Центру. 

 Протченко І.Б. 
  
ВИРІШИЛИ: 

 
1.1. Відмови адвокатів від доручень для надання БВПД фіксувати в журналі 
реєстрації відмов адвокатів. 

 
головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 
постійно 

 
 
 
 



1.2.  При прийнятті телефонного виклику чергової частини Центру 
обов’язково зазначати назву організації, посаду, ПІБ. При  наданні відповіді 
бути ввічливим та тактовним.     

головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 
постійно  

 
1.3. Забезпечити своєчасне внесення в графік чергувань адвокатів, які 
укладають контракт з Центром.     

    Якубенко О.В.  
 постійно 
 

1.4. У разі отримання усних запитів від осіб, які неуповноважені на 
отримання  інформації, щодо затриманих осіб, надавати відповіді лише на 
офіційні письмові звернення. 

   Якубенко  О.В. 
головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 

 постійно 
 

1.5. При повідомленні Центру про адміністративне затримання особи, у 
обов’язковому порядку, головним спеціалістам відділу організації надання 
БВПД  Центру з’ясовувати чи складався протокол про адміністративне  
затримання на підставі ст.261 КУпАП України та чи захищає особа себе 
особисто або запросила захисника. На підставі отриманої інформації головні 
спеціалісти відділу організації надання БВПД  Центру приймають рішення про 
належність особи до суб’єктів надання БВПД та необхідність призначати 
адвоката від Центру.     

  Якубенко О.В. 
головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 

 постійно 
 
 
 
  
 



1.6. Головним спеціалістам відділу організації надання БВПД Центру 
здійснювати дотримання положень ст. 54 КПК України в частині відмови від 
захисника або його заміни виключно в присутності захисника після надання 
можливості для конфіденційного спілкування. 

    
 Якубенко І.Ю. 

головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 

 постійно 
  

 
 

1.7. При надходженні до Центру повідомлень про затримання осіб, 
постанов/ухвал про залучення захисника відповідно до положень КПК 
України, правильно визначати  вид доручень БВПД.  

    
 Якубенко І.Ю. 

головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 

 постійно 
 
1.8. Забезпечувати своєчасне внесення інформації до системи КІАС. 

 
 Якубенко І.Ю. 

головні спеціалісти 
відділу організації 
надання БВПД  Центру 

 постійно 
 

1.9. Проводити звірку з працівниками поліції щодо кількості затриманих 
осіб. 

 Якубенко О.В. 
 щоквартально  
 

1.10. При виконанні посадових обов’язків працівниками Центру 
дотримуватись протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку  з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID  -19). 

 працівники Центру 
 на період карантину 
 



1.11. Аналізувати досвід роботи Регіональних центрів з надання БВПД інших 
регіонів  щодо режиму роботи головних спеціалістів відділу організації 
надання БВПД  Центру. 
 

Бондаренко І.Ю. 
до 15.12.2020 

 
1.12. Здійснити організаційну роботу щодо подання до Координаційного 
центру з надання правової допомоги кандидатури для нагородження 
заохочувальною відзнакою КЦ з нагоди свята – Дня адвокатури України. 
 
      
 Бондаренко І.Ю. 
     до 27.11.2020 
 
1.13. Здійснити організаційну роботу щодо формування графіку відпусток 
працівників Центру на 2021 рік. 
 
      
 Бондаренко І.Ю. 
   до 15.12.2020 
 

 
 

 
Секретар                                                                              І.Ю. Бондаренко      
  
                               
Ознайомлені: 
Протченко І.Б.-  Толмачова Н.В.- 
Пирковська О.В.-  Савуляк Д.В.- 
Бокач Д.В.-  Леоненко А.Г.- 
Кирієнко К.П.- Кость Л.М.- 
Асманський В.П.- Шеін М.С.- 
Шабакін О.Г.-  Наумець С.М.- 
 


