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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.
З метою забезпечення 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, дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а
також для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.
Так, протягом третього кварталу 2016 року місцевими центрами з надання
вторинної безоплатної правової допомоги було здійснено 104 виїзди мобільних
груп та забезпечено діяльність 19 дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
У рамках надання адресної правової допомоги, мобільними групами здійснено
7 виїздів для консультування інвалідів та людей похилого віку.
Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги
від 27.04.2016 р. № 29 Регіональним центром з надання БВПД у Закарпатській
області було належно організовано та проведено з 4 по 8 липня 2016 р.
інтерв’ювання кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги
Закарпатської області. У роботі конкурсної комісії з інтерв'ювання кандидатів на
посади керівників бюро правової допомоги взяли участь директори регіонального та
місцевих центрів, представники Координаційного центру та громадськості. За
результатами проведення інтерв’ювання до списку рекомендованих комісією
кандидатів було відібрано 45 осіб.
11 липня директор Регіонального центру В.Ю.Попадинець взяв участь у
спільній робочій нараді з Головним територіальним управлінням юстиції у
Закарпатській області з питань забезпечення приміщеннями бюро правової
допомоги.
22 липня в Ужгородській міській раді керівники Головного територіального
управління юстиції у Закарпатській області та Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги провели
семінар-тренінг для представників громадських
організацій та об'єднань. На семінарі йшлося про
запровадження пілотного проекту Міністерства
юстиції України, за яким прийняття та видача
документів з державної реєстрації громадських
формувань здійснюватиметься місцевими центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги як
фронт-офісами. Інформували й про нові підходи у
реалізації права на свободу об’єднання у громадські
організації та громадські спілки, реєстрацію та повідомлення про утворення
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громадського об’єднання, повідомлення про зміни керівників органів, статуту,
місцезнаходження громадського об’єднання, припинення діяльності громадського
об’єднання тощо. Окрему увагу приділили користуванню Кабінетом електронних
сервісів Міністерства юстиції України.
3 серпня в Ужгороді відбувся
регіональний установчий семінар для
новопризначених керівників бюро правової
допомоги в Закарпатській області. У ході
заходу начальник управління забезпечення
доступу
до
правової
допомоги
Координаційного центру з надання правової
допомоги Олена Сінчук наголосила на головній місії працівників центрів та бюро –
забезпечення рівного доступу до правової інформації та консультації, посилення
правової спроможності саме на рівні територіальної громади та вразливих верств
населення.
Керівники місцевих центрів з надання БВПД поділилися досвідом роботи та
дали конкретні поради новопризначеним керівникам щодо налагодження
партнерських відносин із різними організаціями, намагатися знаходити спільну мову
із представниками органів місцевої влади, соцзахисту, комісії у справах
неповнолітніх, тощо, аби разом допомагати мешканцям місцевих громад.
31 серпня в приміщенні Закарпатської ОДА в Ужгороді відбулася пресконференція, приурочена до відкриття в області тринадцяти бюро правової
допомоги. У заході взяли участь Василь Попадинець, директор Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області,
Руслана Натуркач, начальник Головного територіального управління юстиції у
Закарпатській області, Іван Алмаші, перший заступник начальника ГТУЮ у
Закарпатській області.
1 вересня на Закарпатті відкрилися 13 бюро
правової допомоги, які підпадають під юрисдикцію
Ужгородського, Мукачівського та Хустського
місцевих центрів із надання безоплатної первинної
правової допомоги. У презентаціях бюро правової
допомоги взяли участь директор Регіонального
центру з надання БВПД у Закарпатській області
Василь
Попадинець,
начальник
ГТУЮ
в
Закарпатській області Руслана Натуркач та перший
заступник начальника ГТУЮ Іван Алмаші,
керівники органів місцевої влади, співробітники
місцевих центрів та представники громадських організацій.
7 вересня в Ужгороді урочисто відзначили 40-річчя заснування та діяльності
Української Гельсінської Спілки. Організаторами заходу виступили громадська
приймальня УГС з прав людини в м.Ужгород, ГО «Закарпатська громада»,
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
Закарпатській області. У рамках заходу відбулася низка ознайомчих презентацій з

4

історії виникнення, діяльності УГС в Україні та на Закарпатті. У заході взяли участь
Михайло Басараб, історик Мар’ян Токар, керівник громадської приймальні УГС в
області Борис Кондратюк, радник Міністра соціальної політики України Генадій
Степанов, директор Ужгородського МЦ БВПД Михайло Давиденко.
8 вересня Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській
області для працівників місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги
та працівників бюро було організовані навчання щодо користування Кабінетом
електронних сервісів Міністерства юстиції України, та порядку прийняття і видачі
документів під час державної реєстрації громадських формувань, з метою
належного виконання ними своїх функцій.
15 вересня у Виноградові відбулася робоча зустріч
заступника директора Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Лариси Фучко
з працівниками Виноградівського бюро правової
допомоги. Метою зустрічі було налагодження
ефективної комунікації, обговорення та вироблення
спільних практичних навичок у роботі бюро.
16 вересня директор РЦ В.Попадинець взяв участь у розширеному засіданні
колегії ГТУЮ в Закарпатській області, на якому було детально обговорено
"Законодавчі зміни в реалізації державної політики у сфері примусового виконання
судових рішень і рішень інших органів".
27 вересня у приміщенні Свалявського бюро правової допомоги відбувся
спільний прийом громадян за участі директора Регіонального центру з надання
безоплатної правової допомоги Василя Попадинця та начальника ГТУЮ в
Закарпатській області Руслани Натуркач.
За правовою допомогою звернулися мешканці
Сваляви, яких турбували питання соціальнопобутового характеру, а також реєстрації та
закриття громадських об’єднань.
Після завершення прийому відбулася робоча
зустріч В.Попадинця та Р.Натуркач із головами –
Свалявської РДА Олександром Дідовичем та районної ради Мирославою Ливч.
28 вересня у Регіональному центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в
Закарпатській області відбулася робоча зустріч
директора Василя Попадинця та заступника
директора Лариси Фучко із поліцейськимомбудсменом у Закарпатській області Тетяною
Трильо.
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Під час зустрічі сторони домовилися про подальшу співпрацю у сфері надання
правової допомоги мешканцям краю. Уповноважена з прав людини поінформувала,
що «головне завдання, покладене на поліцейських-омбудсменів – не тільки виявляти
порушення прав людини, а й допомогти поліцейським впроваджувати нові
стандарти: як розібратися з порушеннями, як захищати права людини, як вони
повинні розмовляти і комунікувати з громадянами України».
29 вересня в Іршавському бюро правової допомоги відбувся спільний прийом
громадян за участі директора Регіонального центру з надання безоплатної правової
допомоги Василя Попадинця та начальника
Головного територіального управління юстиції в
Закарпатській області Руслани Натуркач.
За наданням безоплатної правової допомоги
мешканці Іршави зверталися, в основному, з питань
соціального характеру. Усі вони отримали
кваліфіковані роз’яснення, юридичні та правові
консультації. По завершенню прийому відбулася робоча зустріч В.Попадинця та
Р.Натуркач із головою Іршавської РДА Олександром Горіним.
30 вересня відбулося розширене засідання колегії Головного територіального
управління юстиції у Закарпатській області, в якому взяли участь директор
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Закарпатській області В.Попадинець, в.о.начальника Управління державної
виконавчої служби В.Овчинніков, начальник відділу держреєстрації актів
цивільного стану Е.Леско, начальник відділу кадрової роботи та державної служби
М.Гайданка. У рамках заходу відбулося конструктивне обговорення питань,
винесених на порядок денний.
30 вересня директор Регіонального центру Василь Попадинець провів робочу
зустріч із начальником відділу з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції
управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМСУ в Закарпатській
області Миколою Товтом. Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо
покращення інформування біженців та внутрішньопереміщених осіб про можливість
надання їм безоплатної правової допомоги. Сторони домовились про подальшу
співпрацю. В.Попадинець надав інформаційні матеріали для розміщення їх на
стендах МС та розповсюдження серед осіб, які звертаються до управління. Також
упродовж вересня інформаційні матеріали про безоплатну правову допомогу були
надані для розміщення у Регіональному штабі з питань соціального забезпечення
внутрішньо переміщених осіб.
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[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 у продовж
звітного періоду здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 21-ому судових
засіданнях у кримінальних провадженнях.
Також з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами (так в ІІІ кварталі
було проведено 4 бесіди з клієнтами - клієнти задоволені діями адвокатів), перевірка
достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів
права на БВПД.
Проведено спостережень за роботою адвоката в суді – 21, з них в
апеляційному суді Закарпатської області 15 спостережень (адвокати: Коструб В.В.,
Орос В.В., Піца М.М., Машика В.В., Білоцерковець Ю.С., Андрейкович О.В.,
Мельник П.П., Цебрик Л.В.) та 6 спостережень у судах першої інстанції: в
Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області (адвокати: Рущак Ю.В.,
Талапа Б.С., Коваленко О.М.).
У частині проведення бесід з клієнтами – проведено 4 бесіди з клієнтами
адвокатів (адвокати: Коваленко О.М., Андрейкович О.В., Мельник П.П., Талапа
Б.С.), що відображено в відповідних формах моніторингу.
У частині проведеннях перевірок достовірності наданої адвокатами
інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД проведено аналіз
поданих адвокатами звітів за ІІІ квартал 2016 року, з якого вбачається:

Місяць 2016
року

Липень
Серпень
Вересень
Всього:

Кількість клієнтів, яким надано БВПД по всім стадіям, у тому числі:
особам, які
особам, які через
підозрюються або
особам, які не володіють
свої фізичні або
обвинувачуються у
мовою, якою ведеться
психічні вади (німі,
вчиненні злочину
кримінальне провадження
глухі, сліпі, тощо)
чим притягнуті до
чи провадження у справі про
не можуть самі
адміністративної
адміністративне
реалізувати своє
відповідальності у
затримання/правопорушення
право на захист
віці до 18 років
24
3
18
44
2
28
43
2
52
111
7
98

У частині узагальнення та поширення прикладів успішного захисту і кращих
практик адвокатської діяльності по кримінальним і цивільним справам подано
відповідну інформацію:
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Липень – 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.
Серпень – Моняк Р.В., Ільницький С.М., Жук В.П., Цебрик Л.В. (2),
Вересень - 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., Рущак Ю.В., Андрейкович О.В., Мельник
П.О., Сідун В.М.
З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж
звітного періоду:
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 21 судових засіданнях у
кримінальних провадженнях;
 проведено 4 бесіди з клієнтами;
 проведено 216 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за
вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.
[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.
З метою налагодження робочої співпраці з адвокатами на базі місцевих
центрів були проведені робочі зустрічі з адвокатами, зокрема: 8 серпня - в місті
Хуст, 29 вересня - в місті 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 зустріч з адвокатами, які працюють у
системі безоплатної 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. В.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.
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[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних
громад.

Протягом кварталу 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, залучення до надання БППД,
сприяння мережі пара-юристів (студентів юридичних клінік, адвокатів PRO-bono).
Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних
громад активно виявляється в налагодженні та підтримці співпраці місцевих
центрів з суб’єктами надання БВПД та укладення угод, договорів та меморандумів
про співпрацю. Місцеві центри надають органам місцевого самоврядування
консультаційно-методичну допомогу з питань надання безоплатної правової
допомоги, розробляють для них методичні рекомендації, проводять тренінги для
посадових осіб.
Директора місцевих центрів брали участь у роботі сесій районних та
сільських рад, під час яких інформували присутніх депутатів про порядок надання
безоплатної правової допомоги та відкриття бюро правової допомоги.
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
З метою обміну набутим досвідом, обговорення стану справ та покращання
роботи в напрямку надання послуг в сфері безоплатної правової допомоги, було
проведено ряд заходів:
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. 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
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фінансового і матеріально-технічного забезпечення у місцевих центрах та бюро
правової допомоги.
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.

[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.
22 вересня відбулася зустріч директора
Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Закарпатській
області Василя Попадинця з головами сільських рад
краю, які проходять навчання в Закарпатському
обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Під час зустрічі Василь Попадинець поінформував присутніх про систему
безоплатної правової допомоги в краї, діяльність регіонального, місцевих центрів та
новостворених бюро правової допомоги, а також розповів, з яких питань можуть
звертатися громадяни за правовою допомогою, які послуги надають фахівці системи
і закликав до співпраці. Присутнім також було надано інформаційні матеріали про
діяльність бюро правової допомоги, які запрацювали в області з 1 вересня.
[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
розміщено 101 інформаційний матеріал щодо функціонування системи БПД у
регіоні, зокрема:
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6 виступів на телебаченні,
1 виступ на радіо,
19 публікації в газетах,
30 інформацій про БВПД на сайтах органів місцевого самоврядування та ГО,
45 публікацій в інтернет-виданнях.

Упродовж липня-вересня поточного року діяльність Регіонального та
місцевих центрів активно висвітлювалася на місцевому телебаченні. Зокрема, 31
серпня, на телеканалі «Тиса-1» у програмі «Новини» транслювався виступ
директора В.Попадинця про відкриття 13 бюро на Закарпатті, їх мету та завдання.
Усі заходи, які проводилися Регіональним та місцевими центрами,
висвітлювалися у місцевих ЗМІ: друкованих та електронних. Приміром, інформації
про відкриття новостворених бюро були опубліковані РЦ в чотирьох інтернетвиданнях («Час Закарпаття», «Березний24», «Новини Закарпаття», «Карпатський
об’єктив», а також на сайтах органів місцевої влади та ГО: ГТУЮ в Закарпатській
області, «Громада Закарпаття». В обласних газетах «Неділя» та «Панорама» також
була видрукувана інформація, приурочена до відкриття бюро.
Місцеві центри також активно висвітлюють усі події та заходи, які ними
проводяться. Зокрема, актуальну інформацію Хустського МЦ регулярно
висвітлюють телеканали РТК-Хуст та РТК-Виноградів у програмах «Короткі
новини», «Актуальне інтерв’ю». Ужгородський МЦ, проводячи активну
інформаційну кампанію, дбає і про угорськомовне населення регіону. Так, тільки у
вересні інформації про бюро правової допомоги були розміщені у 6 друкованих
виданнях, з них – одне угорськомовне (газета «Вісті Ужгородщини» угорською
мовою). Інформації та оголошення про бюро із зазначенням контактів подається
регулярно усіма місцевими центрами на інтернет-сторінках та у фейсбуці.
Приміром, на веб-сайті ТОВ «Альфа-простір» з 10.08 по 25.08.2016 року було
розміщене оголошення «До відома мешканців Перечина та Перечинського району»
про бюро, яке запрацювало у місті з 1 вересня.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За оперативною інформацією з 01 липня по 30 вересня 2016 року за ІІІ
квартал регіональним центром з надання БВПД у області було видано 588
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:
 200 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
 37– особам, до яких застосовано адміністративний арешт;
 66 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
 243 – для здійснення захисту за призначенням;
 36 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях;
 4 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру;
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 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);
 0 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до
статті 537 КПК;
 2 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.
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Кругова діаграма по розподілу осіб
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особам, до яких застосовано адміністративне затримання

66

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 продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного
характеру
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж
звітного періоду:
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 21 судовому засіданні у
кримінальних провадженнях;
 проведено 4 бесіди з клієнтами;
 проведено 0 анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено 216 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за
вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.

