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Розділ І 
 

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

09 липня 2020 року фахівець 

Регіонального центру спільно з фахівцями 

Лівобережного районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» провели 

семінар з питань сімейного законодавства для 

фахівців соціальних служб, громадських 

об’єднань та благодійних фондів. 

           Під час семінару фахівцем Регіонального 

центру було висвітлено наступне питання: 

«Правове регулювання прав та обов’язків осіб, 

що проживають у цивільному шлюбі». 

17 липня 2020 року фахівець Регіонального центру провела правоосвітній 

захід для клієнтів і співробітників Центрального районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій області на тему: «Відповідальність за 

адміністративні правопорушення». 

       Під час зазначеного заходу були 

обговорені питання щодо відповідальності 

за адміністративні правопорушення, видів 

стягнень та порядку їх застосування, 

можливості отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги під час 

адміністративного затримання. 

27 липня 2020 року відбувся виступ директора Регіонального центру на 

телеканалі «ТВ 5». 
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Під час виступу директор 

Регіонального центру розповів про 

новий мобільний застосунок 

"Безоплатна правова допомога", який 

надає можливість громадянам отримати 

безоплатну правову допомогу у будь-

якому місці в будь-який час.   

Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/34738864627

0961 

30 липня 2020 року директор 

Регіонального центру взяв участь у 

«гарячій» телефонній лінії з питань 

земельного законодавства, яка відбулася 

в комунальній установі «Запорізький 

обласний контактний центр» Запорізької 

обласної ради.  

На питання мешканців Запорізької області також відповідав начальник 

відділу «Новомиколаївське бюро правової допомоги» Запорізького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Котов О.С. 

Були надані консультації з питань розірвання договору оренди земельної 

ділянки; стягнення коштів за використання земельної ділянки, строк оренди якої 

припинився; отримання земельної ділянки у власність для ведення особистого 

господарства;  порядку легалізації самочинного будівництва;  визначення права 

власності на самочинно збудовані об’єкти  тощо. 
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05 серпня 2020 року  директор та 

фахівці Регіонального центру взяли участь 

у робочій зустрічі з працівниками 

структурних підрозділів ГУНП в 

Запорізькій області, представником 

відділу уповноважених з контролю за 

дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління дотримання 

прав людини НПУ. 

       Під час заходу були обговорені питання щодо взаємодії, своєчасного 

інформування працівниками поліції Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги у Донецькій та Запорізькій областях про затримання, 

адміністративний арешт або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою. 

       Учасники зустрічі проаналізували 

проблемні питання, які виникали під час 

попередньої взаємодії та узгодили спільні 

заходи щодо покращення напрямків 

роботи по реалізації гарантованого 

державою конституційного права особи на 

захист. 

       За результатами зустрічі було прийнято рішення про проведення занять з 

особовим складом ГУНП в Запорізькій області. 

17 серпня 2020 року до Всесвітнього дня 

безпритульних тварин  фахівець Регіонального центру 

взяв участь в ефірі програми «День.Тема» на телеканалі           

«ТВ 5». 
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Фахівець Регіонального центру розповів про відповідальність за жорстоке 

поводження з тваринами і про відповідні програми, які впроваджені наразі. 

Детальніше за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Vtkt8ySqG-

U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fZtQBYJgiz-CXGSI2Ou40SOi8Ma-

Qcgcmf3EPumtNtpHwLVj1xAsLB40  

20 серпня 2020 року перший заступник 

директора та фахівці Регіонального центру 

провели спільну нараду з представниками 

слідчого управління, відділу дізнання, 

управління організаційно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування, 

управління превентивної діяльності територіальних відділів та відділень поліції 

ГУНП в Донецькій області, Управління патрульної поліції в Донецькій області, 

Управління дотримання прав людини Національної поліції України. 

       Під час наради були обговорені питання щодо взаємодії підрозділів 

Національної поліції з Регіональним центром: інформування Регіонального центру 

про факти затримання, питання залучення адвоката, проведення щоквартальних 

звірок тощо. 

01 вересня 2020 року директор 

Регіонального центру взяв участь у 

програмі «День. Тема» на телеканалі 

«TV5», в якій розповів про четверту 

річницю створення відділів «Бюро 

правової допомоги» місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та їх досягнення. 

Детальніше за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=R0mx9X9qPqU 
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15 вересня 2020 року фахівець 

Регіонального центру провів 

інформаційно-розяснювальний захід для 

осіб, які відбувають покарання у вигляді 

позбавлення волі та знаходяться у 

Державній установі «Запорізький слідчий 

ізолятор». 

Під час заходу були надані роз’яснення з питань щодо отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги; підстав та порядку поновлення строків 

для касаційного оскарження вироку суду;  кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Також правова допомога була надана і працівникам ДУ «Запорізький слідчий 

ізолятор» з питань реєстрації місця проживання в Україні громадянами іншої 

держави; сімейного законодавства тощо. 

17 вересня 2020 року директор 

Регіонального центру взяв участь у 

програмі «Соціальний патруль» на 

телеканалі «TV5», в якій розповів про 

роботу центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в період 

карантинних обмежень. 

Детальніше за посиланням:   

https://www.youtube.com/watch?v=a1IgYjGyWSc&ab_channel 
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2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

15 липня 2020 року директор спільно з 

першим заступником директора та фахівцями 

Регіонального центру за  допомогою Zoom-

зв’язку провели семінар для адвокатів 

Донецької та Запорізької областей, які пройшли 

XІІ  конкурс з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Під час семінару були розглянуті наступні 

питання: 

1) порядок і умови укладання контрактів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі; 

2) дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі; 

3) дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному,  адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі. 

04 вересня 2020 року директор та фахівці 

Регіонального центру провели онлайн робочу 

зустріч з адвокатами Донецької і Запорізької 

областей, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

Під час робочої зустрічі були розглянуті питання 

щодо виконання доручень Регіонального центру, 

пов’язаних з кримінальними проступками і звітування за 
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їх виконання; дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

правової допомоги у кримінальному провадженні; типові помилки та успішні 

приклади за підсумками проведеного моніторингу у судових засіданнях у травні-

серпні 2020 року. 

Адвокати, які приймали участь у робочій зустрічі також обговорили 

проблемні питання, поділились власним досвідом та отримали відповіді на 

питання, що виникають під час співпраці з Регіональним центром. 
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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 кримінального правопорушення» 

на базі системи надання безоплатної правової допомоги, що проводиться в 

Донецькій та Запорізькій областях, 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 та Запорізької 

областей, застосовано Програму відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі - Програма) 

відносно 2 неповнолітніх осіб, яким призначено посередника з числа адвокатів 

включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

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

06 липня 2020 року директор 

Регіонального центру взяв участь у 

робочій зустрічі з головою 

Чернігівської̈ об’єднаної 

територіальної громади Манич В.О.  

Під час робочої зустрічі учасники 

обговорили створення 

спеціалізованих установ з надання 

безоплатної первинної правової допомоги та прийняття відповідних місцевих 

програм та  домовились про утворення дистанціиних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги у віддалених населених пунктах.   
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09 липня 2020 року заступник 

директора Регіонального центру взяла участь  

у робочій зустрічі в Донецькій області з 

представниками органів місцевої влади, 

громадських та міжнародних організацій, 

суддями, поліцейськими, прокурорами. 

Мета робочої зустрічі – розробка 

проекту Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у зв’язку із 

винесенням кривднику обмежувального припису. 

За результатами робочої зустрічі був розроблений вищезазначений Порядок 

та прийнято рішення щодо розробки та направлення пропозицій стосовно 

внесення змін до нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

10 липня 2020 року  в рамках реалізації в 

Запорізькій області пілотного проекту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні злочину», 

директором Регіонального центру укладено  

меморандум про взаємодію з громадською 

організацією «Алексадра і С».  

Метою вищезазначеного меморандуму є забезпечення реалізації Пілотного 

проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» (далі – Програма) на базі системи 

надання безоплатної правової допомоги, що проводиться в Запорізькій області, в 

частині забезпечення залучення учасників Програми до заходів спрямованих, 

зокрема, на розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію та запобігання 
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повторним злочинам. 

       Завдяки вищезазначеному меморандуму учасники Програми у Запорізькій 

області матимуть можливість не лише отримувати допомогу від кваліфікованих 

психологів, а й, у разі потреби, залучатися до каністерапії. 

13 липня 2020 року фахівець 

Регіонального центру спільно з 

Маріупольським міським центром 

зайнятості провела онлайн семінар на 

тему: «Права та пільги учасників АТО/ООС, 

а також механізм їх отримання». 

Під час семінару були розглянуті питання щодо  порядку отримання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, порядку постановки на квартирний облік, а 

також учасники семінару були поінформовані 

про додаткові можливості для учасників 

АТО/ООС (отримання психологічної допомоги, 

грантів тощо). 

28 серпня 2020 року заступник директора 

Регіонального центру взяла участь в 

установчому вебінарі для учасників проєкту «Волонтер БПД», які успішно 

пройшли відбір.  

Вебінар був присвячений знайомству та обговоренню плану дистанційного 

навчання. 

03 вересня 2020 року директор 

Регіонального центру провів робочу зустріч з 

посередниками, що надають послуги 

медіації в рамках реалізації пілотного 

проекту «Програма відновлення для 
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неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» у 

Запорізькій області. 

Участь у зазначеній робочій зустрічі також взяли фахівці Регіонального 

центру. 

Під час зустрічі учасники обговорили 

механізм реалізації вищевказаного пілотного 

проекту; взаємодію координатора Регіонального 

центру, посередника, а також місцевих органів 

виконавчої влади та громадських організацій, 

залучених до забезпечення проходження 

неповнолітніми програм, участі у заходах, які сприяють їх ресоціалізації та 

запобіганню повторним злочинам; порядок звітування посередників. 
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4. Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 
інноваційною, ефективною 

 
07 серпня 2020 року директор 

Регіонального центру у м.Запоріжжя та 11 

серпня 2020 року у м.Маріуполь 

презентував партнерським організаціям 

мобільний застосунок "Безоплатна правова 

допомога". 

Мобільний додаток дає можливість 

розширити доступ людини до правовоі ̈

допомоги: не лише перевірити, чи належить 

особа до суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу, а и замовити 

адресну правову допомогу, скористатися 

правничою вікіпедією WikiLegalAid, дізнатися 

контакти центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та автоматично 

зателефонувати на єдинии номер системи 

надання БПД 0 800 213 103 для отримання 

консультації. 

14 серпня 2020 року фахівці 

Регіонального центру провели 

онлайн навчання для працівників 

місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 
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допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.  

Під час навчання були розглянуті наступні питання: 

1) формування та ведення досьє клієнта; 

2) складення письмових консультацій;  

3) створення   та    розміщення    консультацій   в   інформаційно-довідковій 

системі «WikiLegalAid».  

З метою покращення якості роботи місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також надання консультативно-методичної 

допомоги працівникам місцевих центрів щодо виконання ними основних завдань 

та функцій здійснено 6 моніторингів. 

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; 

5) виїзні планові спостереження за діяльністю Запорізького місцевого 

центру з надання БВПД, Бердянського місцевого центру з надання БВПД. 

Також, протягом ІІІ кварталу 2020 року було проведено 2 семінарських 

заняття для працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на теми: 

1) «Порядок складення письмових консультацій»; 

2) «Кошторис та звітність в бюджетних установах. Облік основних засобів». 
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За завданням з розвитку аналітичної спроможності центрів було проведено 

наступну роботу:  

1) здійснено 3 аналізи щодо фактів відмов адвокатів від прийняття 

доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на 

адвокатів; 

2) здійснено 3 аналізи 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2015 р. № 110) ; 

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 № 13631363 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 110) ; 

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  

 

За оперативною інформацією з 1 липня по 30 вересня 2020 року (за звітний 

квартал) Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Донецькій та Запорізькій областях було видано 2884 доручення 

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

Донецькій/Запорізькій областях: 

 37/61 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

 32/25 – особам, до яких застосований адміністративний арешт; 

 130/217 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

 951/842 – для здійснення захисту за призначенням; 

 192/150 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях; 

 24/33 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру; 

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

 76/89 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК України; 

 10/15 – 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 ІІІ квартал 2020 року 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром упродовж 

звітного кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 26 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

  проведено 12 бесід з клієнтами;  

  проведено 1 анонімне анкетування адвокатів; 

  проведено 12 анонімних анкетувань клієнтів; 

  проведено 10 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації 

за вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 
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