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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними
напрямами:
Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги Регіональним та
місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги
досягається через інформування населення про безоплатну правову допомогу,
виготовлення та поширення інформаційних матеріалів та інформації про БПД,
зокрема, розміщення відповідних даних в гуртожитках, в судах, прокуратурах,
правоохоронних органах, в місцях несвободи, в закладах охорони здоров’я,
виступах у засобах масової інформації, в громадському транспорті, на засіданнях
сесій місцевих рад, проведенням вуличних інформаційно-роз'яснювальних акцій,
тощо.
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної
правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено
утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян,
зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами,
ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених
населених пунктах.
Так, протягом 9 місяців місцевими центрами з надання вторинної
безоплатної правової допомоги було здійснено 46 виїздів мобільних груп та
забезпечено діяльність 19 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової
допомоги, а саме:
- на базі комунального закладу Закарпатської обласної ради «Обласний
госпіталь ветеранів війни»,
- на базі Ужгородського міського територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,
- на базі Ужгородського районного територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,
- на базі Великоберезнського територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,
- на
базі
Перечинського
територіального
центру
соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,
- на базі ГО «Закарпаття - Донбас»,
- на базі обласного соціального гуртожитку для дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
- на базі служби у справах дітей Великоберезнянської РДА,
- на базі обласної бібліотеки ім. Ф. Потушняка,
- на базі військового госпіталю м. Мукачево,
- на базі Центральної міської бібліотеки ім. О.Духновича в м. Мукачево
«Правовий бібліоруч»,
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на базі учбово-виробничого підприємства УТОС в м. Мукачево,
на базі служби у справах дітей Рахівської РДА,
на базі служби у справах дітей Хустської РДА,
на базі служби у справах дітей Виноградівської РДА,
на базі служби у справах дітей Тячівської РДА,
на базі служби у справах дітей Міжгірської РДА,
на базі Хустського районного центру соціальної служби для сімї дітей та
молоді,
- на базі Хустського міського центру соціальної служби для сімї дітей та
молоді.
-

У ІІІ кварталі запрацювали дистанційні
пункти доступу до БВПД на базі громадської
організації "Закарпаття-Донбас", обласного
госпіталю ветеранів війни та Ужгородського
міського центру зайнятості. В кожному районі
області почали свою роботу і дистанційні
пункти прийому громадян на базі бюро
правової допомоги. У Закарпатському регіоні
відкрито 13 таких бюро.
Відповідно до завдання по розширенню доступу до БВПД для дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей та дітей, які
можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї місцевими центрами було
здійснено для консультацій 27 виїздів, проведено зустрічі з колективами та
учнями шкіл-інтернатів, дитячих будинків, спеціалізованих шкіл по всіх районах
області. У І кварталі проведені зустрічі з керівниками служб у справах дітей,
центрах соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді усіх районних державних
адміністрацій, з метою створення дистанційних пунктів доступу. Протягом ІІ та
ІІІ кварталів було здійснено ще 22 виїзди у ці служби.
Протягом

звітного

періоду

організовано та проведено зустрічі з
представниками
громадських
організацій, що представляють інтереси
інвалідів;
виїзні
консультації
в
спеціалізованих
установах,
які
обслуговують
вразливі
категорії
громадян; надано адресну допомогу
громадянам з обмеженими фізичними
можливостями у пересуванні, зокрема,
проведено 28 виїздів для прийому
громадян на дому (адресна правова
допомога), в територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян.
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19 лютого 2016 року фахівцями Ужгородського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відкрито дистанційний пункт доступу
через скайп-зв'язок з сільськими бібліотеками Ужгородського, Перечинського та
Великоберезнянського районів. За даний період проведено

23 березня проведено зустріч з представниками Офісу реформ Закарпатської
області, на якій обговорено питання щодо проведення спільних заходів стосовно
вивчення спроможності новостворених територіальних громад до надання БПД.
05 квітня проведено інформаційно-просвітницький захід (зустріч) з
керівництвом ГУ Державної міграційної служби України в Закарпатській області.
25 квітня 2016 року в м.Мукачеві відбулася Презентація центру і перше
Skype-консультування в центральній міській бібліотеці ім. О.Духновича під
спільним проектом «Правовий бібліобуч». За звітній період було проведено 5
консультацій через скап-зв'язок.
29 травня відбулася робоча зустріч з БФ «Новий початок» та працівниками
Мукачівського МЦ. Метою зустрічі було обговорення актуальних питань
внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення обізнаності про їх
права, про зміни в законодавстві.
15 червня 2016 року на зустрічі з головним лікарем Обласного госпіталю
ветеранів війни Володимиром Бричем було домовлено про відкриття
дистанційного пункту доступу до БПД на базі лікувального закладу, з метою
створення можливостей для надання безоплатної правової допомоги учасникам
антитерористичної операції, ветеранам війни що перебувають в лікувальному
закладі.
22 червня 2016 року в м. Ужгородському міському центрі зайнятості, в
рамках надання профінформаційних уроків незайнятому населенню, перед
присутніми з інформацією про систему безоплатної правової допомоги в Україні
виступив начальник відділу Ужгородського місцевого центру з надання БВПД
Володимир Мацо. За домовленості, центр зайнятості є одним із дистанційних
мобільних пунктів надання безплатної правової допомоги Ужгородським МЦ
БВПД.
27 липня, Ужгородський МЦ з надання БВПД долучився до проведення
семінару Ужгородським міським центром зайнятості з учасниками АТО. Під час
семінару директор місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
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допомоги поінформував учасників АТО про можливість отримати безоплатну
вторинну правову допомогу та навів конкретні приклади захисту соціальних прав
учасників АТО в судових інстанціях. Учасникам семінару були надані
інформаційні буклети з різних питань, що стосуються надання учасникам АТО
правової допомоги.
12 липня, 9 серпня та 13 вересня працівники Ужгородського місцевого
центру з надання БВПД провели виїзні прийоми громадян у дистанційному пункті
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги - обласному госпіталі
ветеранів війни, де надали правові роз’яснення, юридичні консультації з
житлових, соціальних, земельних та спадкових питань та роздали інформаційні
буклети про право кожного на безоплатну первинну та право окремих категорій
громадян на безоплатну вторинну правову допомогу.
02 серпня 2016 року, за згодою з ГО «Закарпаття-Донбас» м. Ужгорода
працівниками центру проведено прийом внутрішньо переміщених осіб в фойє
готелю «Закарпаття», де компактно проживають ВПО. На прийом звернулись
громадяни з питаннями щодо реалізації пільг, передбачених законодавством для
цієї категорії громадян, дотримання трудового законодавства працедавцями та
відшкодування збитків внаслідок руйнації житла, що знаходиться на окупованій
території.
11 серпня директор Ужгородського місцевого центру Михайло Давиденко
взяв участь у засіданні членів ГО «Побратими України» з питання: соціальний
захист військовослужбовців, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників
АТО та надання БПД.
7 вересня в Ужгороді відбулось відзначення 40 річчя заснування та
діяльності Української Гельсінської Спілки з прав людини. Організаторами
заходу виступили громадська приймальня УГС з прав людини в м. Ужгороді та
ГО «Закарпатська громада», Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Закарпатській області. Присутніх було ознайомлено із рядом
презентацій з історії виникнення, діяльності
УГС в Україні та Закарпатті, завдання, цілі
та співпраця у сучасний період діяльності
організації.

Працівники центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги продовжують здійснювати
«вуличне» інформування населення.
22
липня
працівники
Регіонального,
Ужгородського місцевого центрів та Головного
управляння юстиції в Закарпатській області провели
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флеш-моб перед Ужгородською міською радою, з метою інформування населення
по правовим питанням.
23 серпня у рамках відзначення урочистостей з нагоди Дня Державного
Прапора України та 25-ї річниці Незалежності України працівники Головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області та фахівці
Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги
провели флеш-моб. Участь у флеш-мобі взяли в.о. начальника ГТУ юстиції у
Закарпатській області Маріанна Готра, перший заступник начальника управління
Іван Алмаші, директор Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Михайло Давиденко та
інші. Учасники заходу, який відбувся на площі Народній
в Ужгороді, розповсюджували листівки та буклети з
інформацією про нововведення в роботі органів юстиції
та центрів із надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
Активно використовують флеш-моби і бюро
правової допомоги у районах.
[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової
допомоги.
Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання
безоплатної вторинної правової допомоги відбувається відповідно до наказу
Координаційного центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 року №
136, яким запроваджено з 1 липня 2015 року систему заходів щодо моніторингу
дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному
процесі.
З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром упродовж
9 місяців здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 57-ти судових
засіданнях у кримінальних провадженнях, з них в апеляційному суді
Закарпатської області 31 спостереження (адвокати: Ціпле І.Ю., Моняк Р.В.,
Ставичний П.І., Цебрик Л.В., Орос В.В., Кучеренко В.О., Сідун В.М., Субота М.І.,
Мулеса М.В., Мушак К.М., Лосяков С.Г., Коструб В.В., Піца М.М., Машика В.В.,
Білоцерковець Ю.С., Андрейкович О.В., Мельник П.П.) та 26 спостережень у
судах першої інстанції: в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської
області - 21 спостереження (адвокати: Субота М.І., Рущак Ю.В., Талапа Б.С.,
Машика В.В., Андращук П.А., Кучеренко В.О. Леньо І.О., Ільницький С.М.,
Ставичний П.І., Коваленко О.М.), в Перечинському районному суді Закарпатської
області - 3 спостереження (адвокати: Мулеса М.В., Ільницький С.М.), в
Хустському районному суді Закарпатської області - 2 спостереження (адвокат
Дубчак Н.С.), що відображено в відповідних формах моніторингу.
Також з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами. Так за 9
місяців було проведено 10 бесід з клієнтами (адвокати: Ільницький С.М., Машика
В.В., Рущак Ю.В., Кучеренко В.О., Коваленко О.М., Андрейкович О.В., Мельник
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П.П., Талапа Б.С.), що відображено в відповідних формах моніторингу. Клієнти
задоволені діями адвокатів.
На виконання п. 2 Плану наказу Координаційного центру з надання правової
допомоги від 06 квітня 2015 року № 136 проведено анкетування адвокатів області.
В частині проведеннях перевірок достовірності наданої адвокатами
інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД проведено аналіз
поданих адвокатами звітів за 9 місяців 2016 року, з якого вбачається:
Місяць
2016 року

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Всього за
звітний
період:

Кількість клієнтів, яким надано БВПД по всім стадіям, у тому
числі:
особам, які
особам, які
особам, які не володіють
підозрюються
через свої
мовою, якою ведеться
або
фізичні або
кримінальне провадження
обвинувачуються
психічні вади
чи провадження у справі про
у вчиненні
(німі, глухі,
адміністративне
злочину чим
сліпі, тощо) не затримання/правопорушення
притягнуті до
можуть самі
адміністративної реалізувати своє
відповідальності право на захист
у віці до 18 років
10
5
11
19
1
18
23
6
33
28
3
40
34
3
38
25
3
34
24
3
18
44
2
28
43
2
52
250

28

272

В частині узагальнення та поширення прикладів успішного захисту і кращих
практик адвокатської діяльності по кримінальних справах і провадженнях подано
відповідну інформацію:
за січень – 6 справ (адвокати: Мельник П.П., Сідун В.М., Ставичний П.І.,
Дренкалюк І.І., Чубірка О.І., Бабич Р.В.);
за лютий – 15 справ (адвокати: Ціпле І.Ю., Ставичний П.І. (2), Мушак К.М.,
Пішковцій В.С., Орос В.В., Мулеса М.В., Білоцерковець Ю.С., Коструб В.В. (3),
Боровський І.П., Киретів В.В., Цебрик Л.В. (2));
за березень – 12 справ (адвокати: Киретів В.В. (2), Машіка В.В., Моняк Р.В.,
Діовші А.Я., Рущак Ю.В., Лосяков С.Г., Ціпле І.Ю., Кучеренко В.О., Бочкор І.В.,
Мулеса М.В. (2));
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за квітень – 8 справ (адвокати: Білоцерковець Ю.С., Бухтояров Р.О., Ціпле
І.Ю., Петрунь М.М., Субота М.І., Ставичний П.І., Бандур Р.В., Тричинець Н.П.);
за травень – 21 справа (адвокати: Дренкалюк І.І., Різак Н.М., Коструб В.В.
(6), Ставичний П.І., Ільницький С.М., Киретів В.В. (2), Бочкор І.В. (2), Бабич Р.В.,
Моняк Р.В. (2), Цебрик Л.В. (2), Гаврилець Т.І., Ціпле І.Ю.);
за червень – 7 справ (адвокати: Сідун В.М. (2), Мулеса М.В. (2), Киретів В.В.,
Дубчак Н.С., Коструб В.В.);
за липень – 10 справ (Чубірка О.І., Цебрик Л.В.(2), Орос В.В., Машика В.В.,
Киретів В.В., Дубчак Н.В., Джуган Н.Б., Коструб В.В., Азьома Ю.М.);
за серпень – 5 справ (Моняк Р.В., Ільницький С.М., Жук В.П., Цебрик Л.В.
(2);
за вересень - 17 справ (Коструб В.В. (2), Дренкалюк І.І., Цебрик Л.В. (2),
Ковальчук О.В. (ЦАС), Ільчук І.М. (ЦАС), Моняк Р.В., Гуштан Г.Г. (ЦАС),
Мушак К.М. (ЦАС), Петрунь М.М. (ЦАС), Кучеренко В.О., Ільницький С.М.
(ЦАС), Рущак Ю.В., Андрейкович О.В., Мельник П.О., Сідун В.М.).
З метою підвищення якості надання БВПД місцевими центрами постійно
проводиться моніторинг виконання адвокатами виданих доручень та стан
задоволеності клієнтів якістю надання адвокатами БВПД. Зокрема, проводиться
опитування як щодо наявності проблемних питань, так і щодо поточної роботи з
клієнтами.
Одночасно, вживаються заходи у випадку виявлення проблемних питань у
відносинах між клієнтами та адвокатами. Вказані питання вирішуються шляхом
узгодження позицій адвоката та клієнта – запровадження практики застосування
«Дорожньої карти», або, у випадку конфлікту інтересів між адвокатом та
клієнтом, шляхом заміни адвоката.
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між
ними.
З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення
захисту, гарантованого державою, Регіональним та місцевими центрами
здійснюються заходи щодо обміну досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів
системи БПД.
В
частині
проведення
навчальних
тренінгів, семінарів з актуальних питань,
впровадження
практики
застосування
"Дорожньої карти" по взаємодії адвокатів з
клієнтами – 30 березня 2016 року проведена
спільна нарада з адвокатами на базі
Ужгородського місцевого центру з надання
БВПД. Серед питань до обговорення було
узагальнено практику проведення першої
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зустрічі з клієнтом та укладення угоди про узгодження позицій з клієнтом щодо
ведення справи, повідомлено про проведення анонімного анкетування клієнтів,
обговорено приклади успішних справ, кращих практик адвокатів, які працюють у
системі БПД, проблемні питання.
20 лютого 2016 року в готельноресторанному комплексі «Савой» відбулося
розширене
засідання
Ради
адвокатів
Закарпатської області, в якому прийняв участь,
вже як новообраний член ради адвокатів
Закарпаття Директор Мукачівського місцевого
центру
Костянтин
Молнар.
Потрібно
зазначити, що і в Регіональному центру з
НБВПД, так і в місцевих центрах з НБВПД
склалася конструктивна співпраця з органами адвокатського самоврядування на
Закарпатті.
08 квітня відбувся тренінг для адвокатів в м.Ужгороді на запрошення
голови Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекоша. Основна мета
заходу - надати поради адвокатам щодо того, як зміниться їхня професійна
діяльність у епоху цифрових технологій, коли зокрема відео-трансляція судових
засідань може вестися в режимі он-лайн, і як краще реагувати на пов’язані з цим
можливості та труднощі.
21 квітня представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців та Міжнародною організацією з міграції проведено семінар-навчання
для адвокатів та працівників Регіонального, Ужгородського та Мукачівського
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Семінар під
назвою «Консультації з надання безоплатної вторинної правової допомоги
реадмісованим шукачам притулку в Закарпатській області» відбувся у рамках
проекту «Пілотна ініціатива з моніторингу реадмісії в України та Пакистані».
З метою налагодження робочої співпраці з адвокатами на базі місцевих
центрів були проведені робочі зустрічі з адвокатами, зокрема: 05 травня та 08
серпня - в м. Хуст, 15 червня та 29 вересня - в м. Мукачево. Під час зазначених
робочих зустрічей обговорювались проблемні питання та шляхи їх вирішення,
обмін досвідом між адвокатами, тощо.
30 вересня у приміщенні Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги відбулася робоча нарада з адвокатами,
які працюють у системі безоплатної правової
допомоги. В нараді взяли участь директор
В.Попадинець, заступник директора Л.Фучко,
керівники структурних підрозділів Регіонального
центру та Ужгородського місцевого центру. З
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метою покращення якості надання громадянам правової допомоги, на порядок
денний були винесені питання забезпечення надання своєчасної, якісної та в
необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги. На нараді також
обговорювалися питання щодо порядку прийняття доручень адвокатами та
дотримання терміну звітування. Василь Попадинець наголосив, що основним
питанням залишається дотримання якості надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
Під час наради також відбулося жваве обговорення питань щодо роботи
адвокатів. Зокрема, йшлося про оплату клієнтами поштової кореспонденції та
сплату судового збору у цивільних і адміністративних справах, необхідність
внесення змін до Методики і порядку оплати послуг адвокатів.
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад.
Протягом звітного періоду продовжувалась робота по налагодженню
співпраці з існуючими громадськими організаціями, благодійними фондами та
іншими органами щодо сприяння розвитку мережі установ, які надають
безоплатну правову допомогу,
розширення кола осіб приватного права,
залучених до надання БППД, створення мережі пара-юристів (студентів
юридичних клінік, адвокатів PRO-bono), а саме:
- Ужгородським МЦ проведено зустріч з керівником БФ "Центр
громадських ініціатив", з представником Офісу реформ, з координатором
громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м.
Ужгороді та Закарпатській області, взято безпосередню участь у відкритті Центру
правової інформації та консультацій у смт. Великий Березний;
- Мукачівським МЦ проведено робочі зустрічі з громадськими
організаціями (ГО "Правозахист" м. Свалява, БФ "Новий початок" та ГО
«Правозахист споживачів» м. Мукачево, ГО «Всеукраїнська правозахисна
організація «Юридична сотня»).
- Хустським МЦ проведено зустрічі з представниками сільських рад з
метою утворення спеціалізованих установ/залучення осіб приватного права для
надання безоплатної первинної правової допомоги, підписано меморандум із
Ресурсним центром для підтримки та супроводу внутрішньо- переміщених осіб в
Закарпатській області ГО «Справа Кольпінга в Україні»., з ГО «Закарпатська
асоціація територіальних громад».
13 квітня 12016 року в м. Ужгород відбувся круглий стіл представників
місцевих рад і активної громадськості Ужгородського району задля знаходження
шляхів і ефективних способів вирішення існуючих і виникаючих проблем громад
і територій. На заході були присутні голови Чопської міської ради та сільських
рад, представники Регіонального офісу реформ, Асоціації міст, селищ і сіл,
Ужгородського міського центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, голова Всеукраїнської асоціації селищних рад у Закарпатті, депутати
Ужгородської районної ради, словацькі інвестори.
25 травня відбулась зустріч директора Ужгородського МЦ БВПД Михайла
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Давиденка та першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа.
Відбулося обговорення питань надання первинної та вторинної допомоги
місцевим центром територіальній громаді міста Ужгорода. Сторони домовилися
підписати меморандум про спільні дії, розробити пропозиції та винести на
розгляд сесії програму надання БПД Ужгородській міській громаді, наповнити
програму рядом заходів, які є актуальними та важливими для мешканців міста.
8 вересня директор Ужгородського МЦ М.Давиденко, начальник відділу
В.Мацо та керівник юридичної клініки І.Переш, у рамках підписаного
меморандуму про співпрацю між Ужгородським місцевим центром з надання
БВПД і юридичною клінікою юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський
національний університет", провели робочу зустріч, під час якої були обговорені
питання подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про перенаправлення клієнтів, які
звернулися до місцевого центру за правовою допомогою, але матеріальне
становище яких не дозволяє їм скористатися послугою адвоката, до фахівців
юридичної клініки.
23 вересня в м.Ужгороді, в рамках підписаного меморандуму про співпрацю
між Ужгородським МЦ з надання БВПД та відділенням Асоціації правників
України в Закарпатській області, відбулася робоча зустріч директора центру
Михайла Давиденка та начальника відділу Володимира Мацо з головою
відділення Асоціації Ростиславом Пазиною. Під час зустрічі директор центру
розповів про відкриття з 1 вересня в районах та містах області бюро правової
допомоги, які є підрозділами місцевих центрів з надання БВПД, означив основні
завдання бюро та мету діяльності.
29 травня та 9 червня в м. Мукачево відбулися робочі зустрічі з
представниками БФ «Новий початок» та працівниками Мукачівського МЦ.
Метою зустрічей було обговорення актуальних питань внутрішньо переміщених
осіб, проведення інформаційної компанії, спрямованої на підвищення обізнаності
про права внутрішньо переміщених осіб, змін в законодавстві.
17 червня проведена робоча зустріч зі "Спілкою учасників АТО м.Мукачево
та Мукачівського району". В ході зустрічі обговорювались актуальні питання
правової допомоги учасників АТО та членів їх сімей.
Також слід зазначити, що протягом звітного періоду було підписано
меморандуми про співпрацю між Хустським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та Карпатським інститутом
підприємництва університету "Україна" (створення юридичної клініки),
громадською організацією "Закарпатська асоціація місцевого розвитку".
24 березня на ІІ засіданні третьої сесії Мукачівської районної ради VІІ
скликання, за поданням директора Мукачівського місцевого центру К.Молнара та
інтегратора М.Пилипчинець, була затверджена Програми безоплатної правової
допомоги населенню Мукачівського району на 2016-2017 роки.
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23 червня, за поданням директора Хустського місцевого центру Н.Дубчак,
на засіданні четвертої сесії Хустської районної ради затверджено Програму
безоплатної правової допомоги населенню Хустського району на 2016-2017 роки.
30 червня 2016 року працівники
Мукачівського МЦ з надання БВПД взяли
участь у роботі сесії Іршавської районної
ради, на якій було прийнято Програму
безоплатної вторинної правової допомоги
для мешканців Іршавського району на 20162017 роки.
Протягом ІІІ кварталу Ужгородським МЦ з надання БВПД розроблено
проект Програми надання безоплатної правової допомоги територіальній громаді
міста Ужгорода на 2016-2017 роки та передано у міську раду на розгляд
депутатам.
У ІІІ кварталі поточного року діяльність Регіонального та місцевих центрів
була зосереджена на роботі щодо підготовки та відкритті 13 бюро правової
допомоги у регіоні. 1 вересня 2016 року відбулося офіційне відкриття всіх 13-ти
бюро правової допомоги, головна місія яких – забезпечення рівного доступу до
правової інформації та консультації, посилення правової спроможності саме на
рівні територіальної громади та вразливих верств населення. Первинна правова
допомога надаватиметься безкоштовною абсолютно всім. Безоплатно
скористатися вторинною правовою допомогою зможуть визначені Законом
категорії громадян. А загалом, новостворені бюро виконуватимуть функцію
«швидкої правової допомоги» - якісної та доступної.
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
16 березня 2016 року на базі Мукачівського місцевого центру проведено
робочу зустріч з працівниками усіх центрів з надання БВПД Закарпаття.
Учасникам зустрічі вдалося обговорити найактуальніші питання та за підсумками
обговорень і обміну досвідом знайти шляхи вирішення більшості складних
ситуацій та визначити, як можна покращити свою роботу у майбутньому.
З метою формування в регіоні
професійної групи інтеграторів, обміну
набутим досвідом, обговорення стану
справ та покращання роботи в напрямку
надання послуг в сфері безоплатної
правової допомоги, 12 травня
в
Ужгородському
місцевому
центрі
відбулася робоча зустріч директора
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центру М.Давиденка з інтеграторами Ужгородського та Мукачівського місцевих
центрів В.Мацо та М.Пилипчинець. Обговорювалися питання обміну досвідом,
вивчення інноваційних практик роботи, взаємодія роботи між місцевими
центрами та відділами.
15 червня в м. Мукачево відбулася виїзна робоча нарада. У даному заході
взяли участь директор Регіонального центру з надання вторинної правової
допомоги у Закарпатській області В.Ю.Попадинець, заступник директора центру
Л.М.Фучко, начальник відділу якості правової допомоги та підвищення
кваліфікації адвокатів П.В.Марамигін, директор Мукачівського місцевого центру
К.Є.Молнар, працівники місцевого центру. В процесі наради розглянуто актуальні
питання організації надання та припинення безоплатної вторинної правової
допомоги, видачі доручень адвокатам, правильності та повноти оформлення
адвокатами документів для оплати послуг за надану безоплатну вторинну
допомогу, зауваження до оформлення адвокатами звітів та актів, а також
узагальнення підходів при перевірці звітів.
12 лютого проведено засідання керівної ради, на якому розглядалось
питання щодо затвердження плану заходів на 2016 рік з енергозбереження із
забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
21 червня в м. Ужгороді проведено розширене засідання керівної ради під
головуванням директора Регіонального центру В.Ю.Попадинця, за участю
заступника директора Л.М.Фучко, першого заступника начальника Головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області І.М.Алмаші,
директорів місцевих центрів М.М.Давиденка, К.Є.Молнара, Н.В.Дубчак, інших
відповідальних працівників регіонального центру. У ході засідання розглядалося
питання навантаженості на місцеві центри безоплатної вторинної правової
допомоги, пов’язані з відкриттям бюро правової допомоги, підведено підсумки
роботи щодо забезпечення приміщеннями бюро правової допомоги області;
розглянуто питання кошторисних призначень місцевих центрів, питання
забезпечення приміщеннями місцевих центрів та їх ремонтів, питання укладення
додаткових угод на продовження терміну дії контрактів з адвокатами на 2016 рік.
22 вересня у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної
правової допомоги у Закарпатській області відбулося чергове засідання керівної
ради.
На порядок денний були винесені питання
матеріально-технічного
забезпечення
бюро
правової
допомоги,
аналізу
фінансових
показників регіонального та місцевих центрів з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги за 8 місяців 2016 року та планового
використання бюджетних коштів. Також під час
засідання йшлося про підготовку локального
плану заходів надання безоплатної правової
допомоги на ІV квартал 2016 року.
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Директор Регіонального центру В. Попадинець поінформував присутніх про
результати робочої наради з директорами РЦ в Координаційному центрі.
Головний бухгалтер М.Азарко ознайомила присутніх із фінансовими показниками
виконання кошторису регіонального центру, а директори місцевих центрів
висвітлили питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення у
місцевих центрах та бюро правової допомоги.
На виконання завдання щодо забезпечення підвищення кваліфікації
працівників системи БПД в кожному місцевому центрі протягом звітного періоду
проводились навчання.
31 березня працівники Хустського місцевого центру з надання БВПД взяли
участь в тренінгу: ''Як спілкуватися з конфліктними клієнтами? Правила
ефективного спілкування''.
16 червня та 8 вересня
Головним
територіальним
управлінням
юстиції
у
Закарпатській
області
було
організовано
та
проведено
навчання з працівниками центрів
з надання безоплатної правової
допомоги щодо користування Кабінетом електронних
сервісів Міністерства юстиції України.

В липні 2016 року проведено навчання
для працівників Регіонального та місцевих
центрів щодо реалізації пілотного проекту у
сфері державної реєстрації громадських
формувань працівниками відділу державної
реєстрації
друкованих
засобів
масової
інформації
та
громадських
формувань
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Закарпатській області.
8 вересня в Регіональному центрі з надання
безоплатної правової допомоги у Закарпатській
області за участі директора Василя Попадинця та
заступника директора Лариси Фучко була
проведена робоча нарада з керівниками бюро
правової допомоги з організаційних та інших
питань.
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[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання
його функцій.
З метою покращення результативності та ефективності діяльності
регіонального та місцевих центрів області постійно ведеться робота над
розвитком інституційної спроможності центрів виконувати покладені на них
функції, зокрема через впровадження та використання сучасних інформаційних та
інтерактивних технологій та представлення інформації широкому колу
заінтересованих осіб.
Щомісячно працівниками відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами місцевих центрів готується та передається до Регіонального центру
інформація про успішно вирішені цивільні та адміністративні справи адвокатами,
призначеними центрами.
З метою покращення якості, повноти та оперативності надання правових
консультацій, обміну досвідом та формування кращих практик консультування
клієнтів системи безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів з
надання БВПД готуються інформаційно-консультаційні матеріали з актуальних
для громадян правових питань. Розробляються буклети, які розміщуються в
місцях масового скупчення населення: авто- та залізно- дорожні вокзалах,
державних органах влади, сільських радах, великих магазинах, електричках,
тощо.
Працівниками Ужгородського МЦ розроблено інформаційні буклети БВПД,
здійснено їх переклад на угорську мову, мову найбільшої національної меншини,
що компактно проживає на території Ужгородського району
У зв'язку з відкриттям бюро правової допомоги, місцевими центрами
розроблено інформаційні плакати, в яких зазначені місцезнаходження, телефонні
контакти та години прийому новостворених бюро, та розміщені в місцях масового
скупчення населення.
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у
Закарпатській області, в тому числі результатів діяльності регіонального та
місцевих центрів здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження
контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в
газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в
мережі Інтернет, проведення прес-конференцій тощо.
Так, протягом звітного періоду регіональним та місцевими центрами було
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розміщено 100 інформаційних матеріалів щодо функціонування системи БПД у
регіоні, зокрема:

















22 виступів на телебаченні,
6 виступів на радіо,
35 публікації в газетах,
56 публікацій на сайтах та Фейсбук,
82 публікації в Інтернет-ЗМІ.
Виступи на місцевому телебаченні, зокрема:
29.01.2016 - інтерв'ю директора Ужгородського місцевого центру
М.Давиденка "Зникнуть всі управління юстиції";
18.02.2016 - інтерв'ю директора Ужгородського місцевого центру
М.Давиденка "Безоплатна правова допомога для гірських громад
Великоберезнянщини";
04.03.2016 - "Правові консультації у режимі скайп-зв’язку"
04.04.2016 – інтерв'ю начальника ГТУ юстиції у Закарпатській області та її
заступника;
04.04.2016 - інтерв'ю директора Регіонального центру В.Ю.Попадинця в
програмі "Правова освіта";
29.06.2016 - інтерв'ю директора Мукачівського місцевого центру та
начальника відділу взаємодії з суб'єктами надання ППД на ТРК «Тиса» з
нагоди річниці відкриття Центру https://www.facebook.com/l.php…;
30.06.2016 - інтерв'ю директора Хустського місцевого центру.
31.08.2016 – відеосюжет з прес-конференції, приуроченої до відкриття бюро
правової допомоги на Закарпатті.

Опубліковано статті: "Безоплатна правова допомога соціально незахищеним
стала реальністю'', "Налагоджують партнерські стосунки'', "Про надання дозволу
на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька" у газеті
''Вісник Хустщини'', статтю "Про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон
неповнолітньої дитини без згоди батька" у газеті ''Зоря Рахівщини'', ''Звіт про
пророблену роботу" у газеті "Панорама", «Бюро правової допомоги відкрилися на
Закарпатті», «За безоплатною правовою допомогою звертайтесь у бюро правової
допомоги» - у газеті «Неділя», «За безоплатною правовою допомогою звертайтесь
у бюро правової допомоги» - у газеті «Панорама Мукачево».
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Так, протягом звітного періоду місцевими центрами були розміщені
інформаційні матеріали щодо функціонування системи БПД у регіоні, зокрема в
електронних виданнях: газета «День», "Час Закарпаття", "Карпатський об’єктив",
"Про Захід", "7 днів інфо", "Pro Zak", "РІО", "Новини Закарпаття"; публікація
"Мешканцям Рахівщини розповіли про безоплатну правову допомогу'' в інтернетвиданні ''Рахів NEWS''; інформація про БПД в інтернет-виданні ''Хуст NEWS'';
''Виноградів NEWS'', публікація "Що робити, якщо ви втратили документи'' в
інтернет-виданні
''Виноградів
NEWS'';
публікація
"Чому
важливо
встановлювати факт спільного проживання, якщо ви не одружені'' в інтернетвиданні ''Виноградів NEWS''.
Публікація на сайтах органів місцевого самоврядування ( в тому числі на
угорській мові), тощо :
 "Центр з надання вторинної правової допомоги та міськрада тісно
співпрацюватимуть";
 "В Перечині нададуть безкоштовну правову допомогу";
 "Інформація щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги";
 "У Чопі пройшов круглий стіл представників місцевих рад південнозахідної частини Ужгородського району";
 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Закарпатській області (сайт ГО «Громада Закарпаття»);
 Отримати якісні юридичні консультації та адвокатські послуги закарпатцям
допоможуть бюро правової допомоги.
Транслювання відео-ролика про Хустський місцевий центр з надання БВПД на
LED-моніторі м. Хуст.

Також було розроблено та виготовлено інформаційний банер й плакати,
розміром 80х60см про роботу місцевого центру та розміщено їх в приміщенні
Ужгородського міськрайонного суду, ЦНАПу, міських підрозділах соціального
захисту та Пенсійного фонду.
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19 травня в обласній державній адміністрації відбувся брифінг за участі
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Закарпатській області Василя Попадинця та начальника Головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області Руслани Натуркач з
метою доведення до громадськості інформації про конкурс з відбору кандидатів
на посади керівників бюро правової допомоги.
31 серпня в Закарпатській ОДА відбулася прес-конференція за участі
директора РЦ Василя Попадинця та начальника ГТУЮ у Закарпатській області
Руслани Натуркач, приурочена до відкриття в краї 13 бюро правової допомоги.
Публікації присвячені правовій обізнаності населення, висвітленню
результативної діяльності адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову
допомогу, інформація для учасників АТО, звіт про пророблену роботу центрів,
оголошення про бюро правової допомоги.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру
За оперативною інформацією з 1 січня по 30 вересня 2016 року
регіональним центром з надання БВПД у Закарпатській області було видано
1865 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:

546 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;

132 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;

240 – особам, які відповідно до положень кримінального
процесуального законодавства вважаються затриманим та / або стосовно
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

865 – для здійснення захисту за призначенням;

62 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у
кримінальних провадженнях;
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10 – у процедурах з продовження, зміни або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру;

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

1 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків
відповідно до статті 537 КПК;

9 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі,
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або
обмеження волі.
 Діаграма 1. Діаграма по кількості виданих доручень поквартально за
звітний період поточного року із порівнянням з аналогічними
періодами минулого року.
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 Діаграма 2. Діаграма по розподілу осіб за звітний період з
наростаючим підсумком.
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арешт 7%

Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для
надання БВПД в розрізі категорій осіб

№
з/п
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Кількість виданих доручень
Надання БВПД по категоріям осіб
Особам, до яких застосовано адміністративне
затримання
Особам, до яких застосовано адміністративний
арешт
Особам, які відповідно до положень кримінального
процесуального законодавства вважаються
затриманим 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 продовження, зміни або
припинення застосування примусових заходів
медичного характеру
У процедурах, пов’язаних з видачею 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

Разом за всіма категоріями осіб

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

Разом за
9 місяців

206

140

200

546

47

48

37

132

97

77

66

240

371

251

243

865

11

15

36

62

0

6

4

10

0

0

0

0

1

0

0

1

2

5

2

9

735

542

588

1865
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж 9
місяців 2016 року:
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 57 судових засіданнях у
кримінальних провадженнях;
 проведено 10 бесід з клієнтами;
 проведено 1 анонімне анкетування адвокатів;
 проведено 550 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за
вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.
[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів
За період з 1 січня по 30 вересня 2016 року місцевими центрами з надання
БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх структурними
підрозділами, було зареєстровано 2631 звернень клієнтів, 2240 особам було
надано правову консультацію, 1117 написали письмову заяву про надання
БВПД. 85 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято
рішення про надання БВПД по 504 зверненням та надано 536 доручень
адвокатам та 0 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або
оформлення процесуальних документів). По 51 письмовим зверненням було
надано відмову у наданні БВПД.
 Діаграма 3. Діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень
клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з
аналогічними кварталами минулого року.
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 Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень
клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ.

29%
42%

29%

Мукачівський МЦ

Ужгородський МЦ

Хустський МЦ

Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3.
Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ
Кількість опрацьованих звернень
№
з/п

Перелік місцевих центрів

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

Разом за
9 місяців

1

Мукачівський МЦ

198

185

394

777

2

Ужгородський МЦ

189

196

352

737

3

Хустський МЦ

236

342

539

1117

Разом за всіма місцевими центрами

623

723

1285

2631

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за
звітний період наростаючим підсумком.

1

Мукачівський МЦ

777

502

275

217

Кількість
виданих
доручень
надання
БВПД
адвокатам/
штатним
юристам
231

2

Ужгородський МЦ

737

487

250

190

205

71

3

Хустський МЦ

1117

1001

105

97

100

11

Разом

2631

1990

630

504

536

85

Перелік місцевих
центрів

Кількіст
ь
зареєстр
ованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультаці
й

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД

Кількість
рішень про
надання
БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдері
в БПД
3
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Протягом трьох кварталів клієнти місцевих центрів та бюро правової
допомоги частіше зверталися з наступних питань: з питань соціального
забезпечення 441 (17%), спадкового 255 (10%), сімейного 321 (12%), трудового 99
(4%), адміністративного 81 (3%), земельного 273 (10%), договірного 147 (6%),
житлового 269 (10%), іншого цивільного права 484 (18%), з питань виконання
судових рішень 50 (2%), з інших питань 157 (6%), медичне питання 3, та з
неправових питань 51 (2%) від загальної кількості.
Діаграма 5. Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим
підсумком за категорією питань.

виконання судових
рішень
2%

Інші питання
6%

неправове питання
2%

соціальне забезпечення
17%

соціальне забезпечення

житлового права
сімейного права
іншого цивільного
права
18%

спадкового права
житлового права
10%

земельного права
договірного права
трудового права

адміністративного права
адміністративного
права
3%

сімейного права
12%

виконання судових рішень

Інші питання

трудового права
4%
договірного права
6%
земельного права
10%

іншого цивільного права

неправове питання
медичне питання
спадкового права
10%

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за
предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4.
Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями
питань звернення
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Кількість опрацьованих звернень
№ з/п

Категорія питань звернення

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

Разом за
9 місяців

1

соціальне забезпечення

111

105

225

441

2

житлового права

65

75

129

269

3

сімейного права

75

93

153

321

4

спадкового права

55

67

133

255

5

земельного права

59

82

132

273

6

договірного права

39

52

56

147

7

трудового права

26

21

52

99

8

адміністративного права

21

18

42

81

9

іншого цивільного права

108

140

236

484

10 виконання судових рішень

11

12

27

50

11 Інші питання

45

38

74

157

12 неправове питання

6

19

26

51

13 медичне питання

2

1

0

3

623

723

1274

2631

Разом

Діаграма 6. Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком за
статтю

Розподіл клієнтів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги за статтю

Звернулося чоловіків
42%
Звернулося жінок
58%

Звернулося жінок

Звернулося чоловіків
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Діаграма 7. Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим
підсумком за віком

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за віком
до 18 років
2%
понад 60 років
від 18 до 35 включно
25%
25%

від 35 до 60 включно
48%

до 18 років

від 18 до 35 включно

від 35 до 60 включно

понад 60 років

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду найбільше позитивних
рішень було прийнято по ветеранам війни 302 (56%), по інвалідам 202 (37%) та по
малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми
прожиткового мінімуму) 37 (7%), тощо.
Діаграма 8. Діаграма щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД, за категорією
осіб

малозабезпеченим
особам
7%
по інвалідам
37%

ветеранам війни
56%

ветеранам війни
по інвалідам
малозабезпеченим особам
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Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги,
протягом 9 місяців було:
 Здійснено 101 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19
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 560 осіб, в тому числі 280
осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 280 осіб до дистанційних пунктів
доступу до БПД;
 31 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 6
установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
 опрацьовано 2321 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 розміщено у ЗМІ 132 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 проведено 136 правопросвітницьких заходів;
 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі
місцевих центрів дивись у таблицях 5-10.
Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих
дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ
№
з/п

Перелік місцевих центрів

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що
скористалися їх послугами
Разом за
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
9 місяців

1

Мукачівський МЦ

11/127

11/109

11/31

33/267

2

Ужгородський МЦ

6/43

9/50

20/60

35/153

3

Хустський МЦ

9/0

7/6

28/1

44/7

26/170

27/165

59/92

112/427

Разом по регіону

Таблиця 6. Інформація щодо кількості органів місцевого самоврядування, яким надано
методичну допомогу, та кількості установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю
щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ
№
з/п

Перелік місцевих центрів

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та
установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю
Разом за
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
9 місяців

1

Мукачівський МЦ

3

5/3

2/3

10/6

2

Ужгородський МЦ

1

3

17

21

3

Хустський МЦ

0

0

0

0

Разом по регіону

4

8/3

19/3

31/6
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Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані
адвокатами,
в розрізі МЦ
№
з/п

Перелік місцевих центрів
І квартал

Кількість опрацьованих актів БПД, що
подані адвокатами
Разом за
ІІ квартал
ІІІ квартал
9 місяців

1

Мукачівський МЦ

357

333

288

978

2

Ужгородський МЦ

288

333

368

989

3

Хустський МЦ

118

141

107

366

Разом по регіону

763

807

763

2333

Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з
питань надання БВПД (в тому числі РЦ)
№
з/п

Перелік місцевих центрів

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у
ЗМІ
Разом за
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
9 місяців

1

РЦ

4

30

101

135

2

Мукачівський МЦ

15

6

16

40

3

Ужгородський МЦ

14

10

19

43

4.

Хустський МЦ

10

9

30

49

Разом по регіону

43

55

166

267

Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ
Кількість проведених правопросвітницьких заходів
№
з/п

Перелік місцевих центрів

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

Разом за
9 місяців

1

Мукачівський МЦ

24

29

38

91

2

Ужгородський МЦ

33

27

39

99

3

Хустський МЦ

7

9

29

45

Разом по регіону

64

65

106

235

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних
сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ)
№
з/п

Перелік місцевих центрів

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних
сервісів Мін’юсту
Разом за
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
9 місяців

1

РЦ

0

0

2

Мукачівський МЦ

0

0

3

Ужгородський МЦ

0

0

4.

Хустський МЦ

0

0

Разом по регіону

0

0
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Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу.
З 1 січня по 30 вересня 2016 року РЦ було фактично профінансовано на 1
674 700 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 співвідношення фактичного фінансування
видатків на оплату послуг адвокатів.

1835,0
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тис. грн.

1400,0
1200,0
1000,0
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Профінансовано за 9
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З 1 січня по 30 вересня 2016 року касові видатки на оплату послуг
адвокатам, які надають БВПД в Закарпатській області, становлять 1 674 495,53
грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 30 вересня 2016
року становив 1 890 585,73 грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами
на кінець звітного періоду складає 216090,20 грн.
Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат
адвокатам за звітний період.
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29

Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат
адвокатам та фінансових зобов’язань за звітний період.
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Так, з 1 січня по 30 вересня 2016 року видатки на оплату послуг адвокатів
по кримінальним провадженням становили 1403,6 тис. грн. (83,8%), а по
цивільно-адміністративним справам – 270,9 тис. грн. (16,2 %).
Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільноадміністративним справам відображена в Таблиці 12.
Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів
в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним
справам
№
з/п

Категорії осіб

1

Захист за призначенням

2

Сума видатків на оплату послуг
адвокатів, тис. грн
ІІІ
І
ІІ
Разом за
квартал квартал квартал 9 місяців
147,3

677,3

313,2

1137,8

Залучення до окремої процесуальної дії

3,2

8,6

14,3

26,1

3

Адміністративне затримання/адміністративний арешт

27,7

55,7

35,0

118,4

4

Кримінальне затримання/тримання під вартою

22,6

30,3

22,7

75,6

5

Засудженим

2,0

11,2

31,6

44,8

6

ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання вироків

0

0

0,9

0,9

7

Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним у пунктах
1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри)

85,3

73,4

112,2

270,9

8

Разом

288,1

856,5

529,9

1674,5

