
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській області

квартального плану заходів на IІІ квартал 
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги 

у Черкаській області на 2018 рік
(відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів)

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1.1.] Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з
найактуальніших  питань  життя  громад,  зокрема,  захисту  прав  споживачів
комунальних  послуг,  організації  ОСББ,  безоплатного  отримання  земельних
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських
організацій, державних установ та комунальних установ органів державної влади
та місцевого самоврядування, та інших відповідно до потреби

22-23  серпня  2018  року  начальник  відділу  забезпечення якості  правової  допомоги  та
підвищення кваліфікації її надавачів Роман Бакатуро взяв участь у форумі «Молодіжна рада 2.0».
Учасника  заходу  мали  можливість  дізнатись,  що  таке  молодіжна  рада  міста  і  для  чого  вона
потрібна; познайомитись з тим, як працюють молодіжні ради в різних містах України, зокрема в
Кропивницькому,  Ужгороді  та  Запоріжжі;  висловити  свою  думку,  як  створити  ефективну
молодіжну раду в Черкасах.

Організаторами Форуму виступили Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр, ГО
"Молода Черкащина", проект "Київський діалог" та Департамент освіти та гуманітарної політики.
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[1.2.2.] Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення
нових стейкхолдерів

14  вересня  2018  року  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та
підвищення  кваліфікації  її  надавачів  Роман  Бакатуро  провів  робочу  зустріч  з  провідним
спеціалістои відділу Черкаського міського  центру соціальних служб для сімʼї,  дітей та молоді
Андрієм Миколенком.  Знайомство  представників  обох організацій  відбулося під  час  спільного
радіоефіру  у  передачі  «Тема  дня»  на  радіо  «Рось»,  де  вони  обговорювали  окремі  положення
нового Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Після запису передачі поговорили про можливості подальшої співпраці у сфері підвищення
правової  грамотності  населення  міста  та  реалізації  програм уряду щодо захисту  прав  дітей  та
запобіганню домашньому насиллю.

26 вересня 2018 року під час повторної зустрічі фахівці обговорили можливість проведення
спільного тематичного заходу та попередньо запланували його на початок листопада. 

[1.3.5.] Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ

14  вересня  2018  року  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та
підвищення кваліфікації її надавачів Роман Бакатуро взяв участь у передачі «Тема дня: Протидія
домашньому  насильству»  на  радіо  «Рось».  Учасники  обговорювали  окремі  положення  нового
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
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Представник  центру  зосередив  увагу  слухачів  на  тому,  що  відповідно  до  нового  закону
особи, що постраждали від домашнього насилля, отримали право на безоплатну правову допомогу
за рахунок держави та механізмі її отримання.

Передача вийшла в ефір 17вересня 2018 року.

24.09.2018 року начальник  відділу забезпечення  якості  правової  допомоги та  підвищення
кваліфікації  її  надавачів  –  Роман  Бакатуро  надав  коментар  стосовно  кримінальної  та
адміністративної відповідальності кривдників, що вчиняють насилля в сім’ї.

[1.5.1.]  Проведення регулярних робочих зустрічей з  адвокатами, які  надають
БВПД з метою аналізу  практики,  обміну досвідом та обговорення проблемних
питань співпраці

В ІІІ  кварталі  2018  року  начальником  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та
підвищення  кваліфікації  її  надавачів  Романом  Бакатуро  проведено  5  робочих  зустрічей  з
адвокатами,  що  надають  вторинну  безоплатну  правову  допомогу  здійснюючи  захист  у
кримінальних  провадженнях  за  дорученнями  Регіонального  центру.  Адвокати  обмінювалися
досвідом, аналізували позитивні практики захисту на стадії досудового розслідування та під час
судового розгляду справи та обговорювали певні проблемні питання співпраці з центрами.

[1.5.2.] Організація та проведення робочих  зустрічей, засідань, круглих столів
та  інших  заходів,  зокрема із  представниками  органів  адвокатського
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самоврядування  з  метою  вирішення  окремих  питань  в  організації  надання
правової допомоги в системі БПД адвокатами

05  вересня  2018  року  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та
підвищення кваліфікації її надавачів  – Роман Бакатуро в робочій зустрічі з заступником голови
Ради  адвокатів  Черкаської  області  Віталієм  Деревянком  обговорили  питань  роботи  комісії  з
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної правової допомоги та можливості
взаємодії Регіонального центру з Радою з питань підвищення якості надання БВПД.

[1.5.3.] Підготовка  інформації  щодо  кращих  практик  захисту  та  типових
звернень громадян.

Щомісяця  до  10  числа  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та
підвищення кваліфікації її надавачів Бакатуро Р.М. узагальнює та направляє до Координаційного
центру інформацію про історії  успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну
правову  допомогу,  приклади  кращих  практик  адвокатської  діяльності  та  типових  звернень
громадян на основі аналізу звітності адвокатів та відомостей поданих місцевими центрами.

Загалом протягом ІІІ кварталу 2018 року до Координаційного центру повідомлялося про 3
позитивні  практики  захисту  в  кримінальних  провадженнях,  що  згодом  були  відображені  в
узагальненні,  що  подається  для  розміщення  в  інформаційному  дайджесті  «Безоплатна  правова
допомога в Україні».  Дана інформація також розміщена на офіційному веб-сайті Регіонального
центру.

Відповідно до поданої інформації у звітному періоді відзначилися:

-  адвокат Гаврильченко  В.М.,  який,  діючи за  дорученням Регіонального  центру,  захищав
інтереси чоловіка, дії якого стороною обвинувачення були кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України
– шахрайство,  в  чинене  в  особливо  великих  розмірах  (особливо  тяжкий  злочин,  санкція  статі
передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією
майна),  ст.  356 КК України – самоправство,  ч.  4 ст.  358 КК України – використання завідомо
підробленого документа та ч.1 ст.  389 КК України – ухилення від покарання,  не пов'язаного з
позбавленням волі (злочини невеликої тяжкості, санкції статей передбачають максимальну міру
покарання у вигляді обмеженні воля до 2 років).

Вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2018 року клієта центру
визнано винуватим лише у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч.1
ст. 389 КК України. Йому призначено покарання у виді обмеження волі строком 2 (два) роки.

- адвокат Власенко К.Ю., діючи за дорученням Регіонального центру, захищав громадяни-
на, що обвинувачувався у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 КК України – розбої,
поєднаному з  проникненням у інше сховище,  вчиненому за  попередньою змовою групою осіб
(особливо тяжкі злочини, санкція статей передбачає максимальну міру покарання у вигляді по-
збавлення волі до 12 років з конфіскацією майна).

Завдяки успішній роботі адвоката його підзахисного визнано винуватим лише у вчиненні
одного з інкримінованих злочинів та призначено мінімальний розмір покарання. За іншим обвину-
ваченням чоловіка виправдано.   
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-  адвокати  Райнов  С.Г.  та  Цвіркун  О.С.,  діючи  за  дорученнями  Регіонального  центру
захищали двох чоловіків,  що в рамках одного кримінального провадження обвинувачувалися у
вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України, тобто незакінченому замасі на
крадіжку, вчинену повторно групою осіб та поєднану з проникненням у інше сховище (тяжкий
злочин, санкція статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі до 6
років).

Завдяки  злагодженній  та  професійній  роботі  адвокатів  вироком  Смілянського
міськрайонного суду Черкаської  області  від 27.07.2018 року чоловіків визнано невинуватими у
пред'явленому обвинуваченні та виправдано, у зв'язку з недоведеністю, що в їх діях наявний склад
кримінального правопорушення. 

Відповідно до узагальненої інформації, протягом ІІІ кварталу 2018 року адвокатами системи
БВПД успішно представлено  інтереси  клієнтів  в  11  цивільних  та  5  адміністративний справах.
Також успішно захищено інтереси 1 потерпілого від злочину.

Адвокатами  захищено  інтереси  клієнтів  у:  житлових,  банківських,  спадкових,  трудових,
спорах, справах, що випливають із сімейних правовідносин, спорах, що виникають з договірних
зобов'язань, справах окремого провадження, адміністративних справах тощо.

Деякі  адвокати  за  звітний  період  можуть  похвалитися  навіть  декількома  успішними
справами:

- Начальник відділу представництва Смілянського МЦ Максим Хоменко допоміг матері, що
самостійно  виховує  малолітню дитину,  позбавити  батьківських  прав  колишнього  чоловіка,  що
тривалий час ухилявся від виконання своїх обов'язків з утримання та виховання дитини.

-  Адвокат  Боровська  Ю.Ю.,  діючи  за  дорученням  Уманського  МЦ,  допомогла  клієнтці
центру в судовому порядку встановити факт проживання однією сім'єю з чоловіком без реєстрації
шлюбу. Це потрібно було для можливості оформити спадщину після його смерті.

-  Адвокат  Огородній  А.Б.,  діючи  за  дорученням  Черкаського  МЦ,  тягнути  з  КС  «Добрі
гроші»  на  користь  клієнту  центру  10252  грн.  03  коп.  основного  боргу,  3779  грн.  74  коп.
інфляційних втрат, 908 грн. 36 коп. три проценти річних, а всього 14940 грн.13 коп. Відповідне
рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси набрало законної сили 20.07.2018 року.

Діючи  за  іншим  дорученням   Черкаського  МЦ,  адвокат  Андрій  Огородній  представляв
інтереси  інваліда  І  групи  по  зору  відшкодувати  збитки,  завдані  перевізником  при  відмові  у
безоплатному проїзді особі, що його  супроводжувала. Рішенням  Соснівського районний суд м.
Черкаси від  20.06.2018  року  позов  задоволено  частково,  стягнуто  з  ПАТ  «Черкаське
автотранспортне  підприємство  17127»   на  користь  клієнту  центру  в  рахунок  відшкодування
матеріальної шкоди 4,00 грн. та в рахунок відшкодування моральної шкоди 1000 грн., а всього
1004 грн. 00 коп. (тисячу чотири гривень). Рішення набрало законної сили 27.07.2018 року.

- Представник відділу представництва Черкаського МЦ Анна Кушнір допомогла інваліду ІІ
групи  стягнути матеріальну та моральну шкоди, завдану внаслідок падіння глиби замерзлого в лід
снігу, яка травмувала чоловіка, в зв'язку з чим він тривалий період часу знаходився на лікуванні,
переніс дві хірургічні операції на голові. На лікування позивачем було витрачено 20 829,98 грн., а
також було завдано матеріальної шкоди, яка пов’язана з витратами на лікування в сумі 11512,84
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грн.  Рішенням Соснівського  районного  суду м.  Черкаси  від  03.06.2018 року позов  задоволено
частково, стягнуто з КП «Соснівська СУБ» на користь клієнта центру матеріальну шкоду в сумі
20829,98 грн. та 25000 грн. моральної шкоди, а всього 45829,98 грн. Ухвалою апеляційного суду
Черкаської області рішення залишено без змін та набрало законної сили 19.07.2018 року.

-  Адвокат  Побиванець  Ю.В.,  діючи  за  дорученням  Золотоніського  МЦ допоміг  ветерану
війни, жительці с. Піщане , Золотоніського р-ну, Черкаської області визнання протизаконними дій
Управління  Пенсійного  фонду  та  перерахунок  пенсії  по  інвалідності,  отриманої  внаслідок   з
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. житель с. Піщане, Золотоніського р-ну, Черкаської області,
яка дізналась про можливість звернення за правовою допомогою за рекомендацією іншої особи. Її
цікавила можливість  визнання протизаконними дій Управління Пенсійного фонду та перерахунок
пенсії по інвалідності, отриманої внаслідок  з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

- Адвокат Потієнко Т.М., виконуючи доручення Золотоніського МЦ, допомогла пенсіонерці
визнати  протиправними  дії  Департаменту  соціального  захисту  населення  Черкаської  обласної
державної адміністрації щодо відмови у видачі клієнту центру посвідчення особи постраждалої
внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та зобов'язати відповідача встановити заявнику
статус  особи,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  категорії  1,  та  видати
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії  1. Рішення
Черкаського окружного адміністративного суду набрало законної сили 21.07.2018 року.

Діючи за іншим дорученням Золотоніського МЦ, адвокат Потієнко Т.М. допомогла особі з
інвалідністю  зобов'язати  Департамент  соціального  захисту  населення  Черкаської  обласної
державної  адміністрації  надати  статус  особи,  яка  постраждала  внаслідок  з  ліквідації  наслідків
аварії на ЧАЕС та видати відповідне посвідчення. 

-  Адвокат  Лінник  М.М.,  діючи  за  дорученням  Черкаського  МЦ,  визнати  протиправною
відмову  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Черкаському  районі  Черкаської  області   в
зарахуванні  гр.  В.  в  страховий  стаж  періоди  роботи  на  підприємствах,  а  також  зобов'язати
зарахувати  пропущений  страховий  стаж  та  провести  перерахунок  розміру  призначеної  пенсії.
Рішення Черкаського окружного адміністративного суду набрало законної сили 04.09.2018 року.

-  Адвокат Єременко С.Я.,  діючи за  дорученням Черкаського МЦ, допоміг  студентці  1-го
курсу стягнути аліменти з батька на навчання. Рішенням Черкаського районного суду м. Черкаси
від  20.06.2018  року  позов  задоволено  повністю  та  тягнуто  з  батька  аліменти  на  утримання
повнолітньої дитини, що продовжує навчання щомісячно, але не менше 50 відсотків прожиткового
мінімуму  до  закінчення  навчання,  але  не  більш  ніж  до  досягнення  23-річного  віку.  Рішення
набрало законної сили 21.07.2018 року.

- Адвокат Тептюк М.П., діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг чоловіку встановити
батьківство та внести зміни у актовий запис про народження дитини. Клієнт центру офіційно був
записаний батьком свого сина, про якого він піклувався від народження, проте де-юре батьком не
був.

-  Адвокат  Каракоця  Р.В.,  діючи  за  дорученням  Смілянського  МЦ,  допоміг  особі,  що  є
потерпілою від вчинення злочину, стягнути 1344 грн. матеріальної шкоди.
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- Адвокат Ткач В.В., діючи за дорученням Черкаського МЦ, визнати незаконною відмову
управління Пенсійного фонду України в Черкаському районі Черкаської області  щодо відмови
громадянину в перерахунку пенсії, як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
та  зобов'язати  здійснити  перерахунок  та  виплату  пенсії,  обчисленої  з  п'ятикратного  розміру
мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  відповідного  року.  Рішення
Черкаського окружного адміністративного суду набрало законної сили 13.07.2018 року.

-  Адвокат  Солодкова  С.І.,  діючи  за  дорученним  Черкаського  МЦ,  допомогла  жінці,  що
самостійно  виховує  неповнолітню  дочку,  збільшити  розмір  аліментів,  що  стягуються  з  батька
дитини. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси набрало законної сили 17.09.2018
року.

-  Адвокат Логвин О.О.,  діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг інваліду ІІ  групи
захистити  права  споживача.  Рішенням Соснівського  районного  суду м.  Черкаси  від  28.08.2018
року позов задоволено повністю, зобов'язано ТОВ «Черкасигаз збут» внести зміни до нарахувань
по особовому рахунку, відкритому на ім'я клієнта Центру, виключивши суму донарахованої пільги
за жовтень 2017 року у розмірі 598,80 грн.

-  Адвокат  Вакуленко  О.П.,  діючи  за  дорученням  Смілянського  МЦ,  малозабезпеченому
мешканцю  м.  Сміла  визнати  його  доньку  недієздатною  і  встановити  над  нею  опіку,  Що  в
подальшому  дозволить  отримати  субсидії  та  інші  передбачені  чинним  законодавством  пільги.
Рішення Смілянського міськрайонного суду набрало законної сили 18.09.2018 року.

-  Адвокат  Анна  Костенко,  діючи  за  дорученням  Уманського  МЦ,  допомогла  збільшити
розмір  аліментів,  що  відраховувалися  з  батька  на  утримання  неповнолітніх  дітей.  Рішення
Маньківського районного суду Черкаської області набрало законної сили 04.07.2018 року.

 [1.5.4.] Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих
послуг.

Для з’ясування ступеню задоволеності клієнтів роботою адвокатів та рівня якості правової
допомоги, під час проведення спостережень за роботою адвокатів (до або після судових засідань)
здійснювалося також опитування клієнтів щодо дотримання адвокатами стандартів якості надання
БВПД  у  кримінальному.  Всього  опитано  6  клієнтів,  захист  яких  здійснювали  адвокати  за
дорученнями РЦ. Результати анкетування показали, що особи яким надається безоплатна правова
допомога в цілому задоволені  якістю роботи адвокатів  проте в окремих випадках наявні  певні
зауваження до роботи адвокатів, які в цілому не можуть казати про неналежний рівень надання
правової допомоги.

[1.5.6.] Відвідування  менеджером  з  якості  судових  засідань  у  кримінальних,
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів відділу
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представництва  системи  БВПД,  які  здійснюють  захист/представництво  за
дорученнями РЦ та МЦ.

В ІІІ  кварталі  2018 року начальником відділу забезпечення якості  правової  допомоги та
підвищення  кваліфікації  її  надавачів відвідано  18 судових  засідань  по  кримінальним
провадженням  з  метою  проведення  спостереження  роботи  адвокатів,  що  здійснювали  захист
обвинувачених на підставі доручень Регіонального центру.

За  результатами  відвідування  судових  засідань  проведено  спостереження  за  роботою
адвокатів в 17 різних кримінальних провадженнях (в деяких провадженнях брало участь декілька
адвокатів за призначенням РЦ, а по деяким провадженням спостереження проводилося в декількох
різних  судових  засіданнях)  в:  Апеляційному  суді  Черкаської  області  (2  спостереження);
Придніпровському районному суді м. Черкаси (11спостережень); Соснівському районному суді м.
Черкаси (5 спостережень);

Таким  чином,  за  ІІІ  квартал  2018  року  відділом  якості  було  проведено  моніторинг
дотримання стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі в 18 судових засіданнях, з
них 16 – в судах першої інстанції та 2 – в апеляційному суді.

Було  проведено  спостереження  за  роботою  18  адвокатів,  серед  яких:  Тептюк  М.П.,
Корнійченко О.І., Ткаченко В.Л., Цвіркун О.С., Карпов С.О.,  Сівов Ю.Ю., Ремша Д.С., Ткач В.В.,
Ліннік  М.С.,  Луценко  Л.О.,  Хворов  В.В.,  Гаврильченко  В.М.,  Єременко  С.Г.,  Власенко  К.Ю.,
Кузьмінський О.О., Вакуленко О.П., Нікітюк А.М., Василенко В.В.

Спостереження в судових засіданнях проводилося шляхом моніторингу сайтів  районних
судів Черкаської області та співставлення інформації щодо справ, які будуть розглядатися в судах,
з даними про виданні доручення.  Дана робота,  яка потребує значних затрат часу,  проводиться
зазвичай в п'ятницю та понеділок. За результатами складається план відвідувань судових засідань
на тиждень. Крім того, для усунення з плану справ, у яких не беруть участі адвокати БВПД, дієвим
є метод опитування адвокатів та суддів (помічників суддів).

Встановлено,  що адвокати  поводяться  в  судових засіданнях  впевнено,  виявляють добру
підготовку до судових засідань та ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. У всіх
адвокатів наявний контакт з підзахисними та поважливе ставлення до них. Адвокати розуміють
роль  Стандартів  якості  надання  правової  допомоги  та  важливість  їх  дотримання  (причому  не
тільки  при  здійснення  захисту  за  дорученнями  Регіонального  центру,  а  й  під  час  здійснення
індивідуальної  адвокатської  діяльності),  ведуть  досьє,  користуються  інструментами  захисту,
передбаченими КПК України, професійно та якісно виконують свої обов'язки. 

Під час спостережень не виявлено суттєвих порушень стандартів якості надання правової
допомоги по кримінальним справам.

За кожним фактом спостереження менеджером з якості заповнювалася відповідна форма
моніторингу якості захисту адвокатами системи БВПД.

[1.5.8.] Проведення  перевірок  дотримання  процедури  та  якості  надання
правової допомоги (первинної і вторинної) адвокатами та місцевими центрами,
підготовка висновків та рекомендацій щодо запобігання виявлених недоліків.

В звітному періоді  відділом забезпечення якості  правової  допомоги та підвищення кваліфікації  її
надавачів в межах визначеної компетенції розглянуто:

-  два звернення Савченка  Ю.Г.   від 21.06.2018 року та  04.07.2018 року щодо дій посадових осіб
Черкаського МЦ – за результатами розгляду зверненнь та проведених повторних перевірок начальником
відділу підготовлено проекти відповідей для направлення заявнику;
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- депутатське звернення народного депутата України Голуба В.В. стосовно скарги Смірнової Л.О. на
дії адвоката Божка О.А. від 23.07.2018 № 447/07-18 — за  результатами розгляду звернення та проведеної
повторної перевірки підготовлено проекти відповідей скаржнику та народному депутату;

-  телефонне  звернення  Савченка  Ю.Г.  від  20.07.2018  року,  що  надійшло  на  гарячу  лінію
Координаційного центру з надання правової допомоги та було направлене до Регіонального центру для
розгляду по суті – за  результатами розгляду звернення та проведеної повторної перевірки підготовлено
проект відповіді скаржнику та проект пояснень на КЦ;

-  два звернення Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевича В.М.
щодо сприяння в отриманні  Шевченком М.П. правової допомоги – за  результатами розгляду звернень та
проведених перевірок підготовлено проекти пояснень на КЦ.

- скаргу Болгарової Л.М., що надійшла на адресу Міністра юстиції України 11.09.2018 року,
зареєстрована за вхідним № Б-20300 та була направлена до Регіонального центру для розгляду по
суті  –  за   результатами  розгляду  звернення  та  проведеної  перевірки  підготовлено  проект  відповіді
скаржнику та проект пояснень на КЦ;

-  зверення  Калантай  Н.В.,  що  надійшло  на  пряму  телефонну  лінію  Кабінету  Міністрів
України  04.09.2018  року,  зареєстроване за  вхідним  №  К-19803  та  було  направлено  до
Регіонального  центру  для  розгляду  по  суті  –  за   результатами  розгляду  звернення  та  проведеної
перевірки підготовлено проект відповіді скаржнику та проект пояснень на КЦ.

Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями
та  розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських
мереж системи БПД:

[2.1.1.] Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань
адвокатів  та  працівників  центрів  щодо  їх  вдосконалення  та  покращення  їх
роботи.

Начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації  її
надавачів Романам Бакатуро з метою виявлення потреб у навчанні на електронні адреси адвокатів,
що надають БВПД за контрактами з Регіональним центром направлено запити щодо тем тренінгів,
які б цікавили адвокатів.

[2.1.4.] Проведення круглих столів,  робочих зустрічей адвокатів,  працівників
центрів та інших надавачів правової допомоги з метою обговорення складних та
актуальних питань та обміну досвідом

26 вересня 2018 року представники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги спільно з працівниками Черкаського місцевого центру взяли участь у круглому
столі  на  тему «Охорона дитинства,  захист  від  насильства  у сім’ї.  Можливості  медіації».  Захід
відбувся за участі студентів та викладачів Інституту економіки і права Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького.
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Учасникам  роз’яснено,  які  саме  дії  підпадають  під  категорію  насильства  у  сім’ї,  як
розрізнити  його  різновиди,  зокрема  виявити  психологічне,  фізичне,  економічне  та  сексуальне
насильство.  Присутніх  ознайомлено  з  роботою  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги, місцевих центрів та бюро правової допомоги. Надано рекомендації
щодо конкретних дій в разі виявлення сімейного насильства та поінформовано про те, що кожна
жертва сімейного насильства, незалежно від віку, статі та рівня матеріального достатку має право
на безоплатного адвоката. Наголошено, що найкращим способом вирішення проблеми сімейного
насильства є профілактика та запобігання.
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Спільно зі  Службою у справах дітей ЧМР, Центром соціальних служб для сім’ї,  дітей та
молоді,  представниками  нацполіції  в  Черкаській  області  та  жіночого  кризового  центру  для
постраждалих від домашнього насильства домовлено про подальше налагодження співпраці задля
підвищення  рівня  правової  обізнаності  дітей  та  підлітків,  працівників  освіти  та  учасників
освітнього  процесу,  реалізації  профілактичних  заходів  та  проектів,  обговорення  проблемних
питань та спільного пошуку шляхів їх вирішення.

Присутніх  ознайомлено  з  всеукраїнським  правопросвітницьким  проектом  «Я  МАЮ
ПРАВО!» та поширено інформаційні матеріали.

Розділ ІІІ. Результативні показники діяльності.

Завдяки сумлінній та  якісній  роботі  адвокатів  Регіонального центру з  кожним періодом
підвищується  рівень  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  Про  це  свідчать
показники результативності роботи захисників.

Так,  за  IІІ  квартал  2018  року  по кримінальним  провадженням  за  участю адвокатів,  що
надають  безоплатну  правову  допомогу  у  Черкаській  області,  постановлено  3  виправдувальні
вироки.

Протягом звітного періоду у кримінальних провадженнях, захист в яких здійснюють наші
адвокати, судами:
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- призначено покарання нижче нижчої межі, передбаченої санкцією статті або більш м’яке, ніж
передбачено законом (ст. 69 ККУ) – 19 вироки;
- призначено покарання з випробувальним терміном (ст.75 ККУ) – 50 вироків;
- призначено мінімальний розмір покарання – 40 вироків;
- зменшено кількість епізодів обвинувачення – 4 вироки;
- змінено правову кваліфікацію злочину з більш тяжкого ступеня тяжкості на більш м’який – 3
вироки;
- змінено правову кваліфікацію злочину з посягання а життя на тяжкий – 1 вироки.

За період з 02.07.2018 по 28.09.2018 Регіональним центром прийнято та опрацьовано 397
розрахунка розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, з
них: 4 повернуто Регіональним центром адвокатам на доопрацювання.

З  метою  підвищення  якості  надання  БВПД  регіональним  центром  упродовж  звітного
періоду:

- здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у  18  судових  засіданнях  у  кримінальних
провадженнях;

- проведено 6 бесід з клієнтами;
- проведено 3 бесід з суддями;
- проведено  75  перевірок  достовірності  наданої  адвокатами  інформації  за  вразливими

категоріями суб’єктів права на БВПД.

Участь у Всеукраїнському форумі з питань правосуддя для дітей
19 липня  2018 року  начальник  відділу  якості  взяв  участь  у   Всеукраїнському форумі  з  питань

правосуддя  для  дітей,  що  проводився  Міністерством  юстиції  України  у  співпраці  з  Представництвом
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Програмою USAID «Нове правосуддя», Компанією «Агрітім
Канада  Консалтинг»  (виконавцем  проектів  урядової  допомоги  Канади),  Громадською  організацією
«Фундація DEJURE» та Всеукраїнською фундацією «Захист прав дітей».

Цей форум — перша платформа всеукраїнського масштабу, яка дозволить консолідувати зусилля
фахівців  для  удосконалення  системи  правосуддя  для  дітей  в  Україні  у  відповідності  з  міжнародними
стандартами. Форум зібрав представників уряду, народних депутатів, міжнародних експертів, науковців, а
також суддів, адвокатів, прокурорів, які працюють з неповнолітніми, що знаходяться у контакті та/або у
конфлікті з законом, з метою обміну досвідом між українськими та міжнародними фахівцями, презентації
найкращих практик, напрацьованих в Україні та світі, а також визначення ключових завдань з розвитку
системи правосуддя для дітей в Україні на наступний рік. 

Передбачається,  що  фахівці  системи  безоплатної  правової  допомоги  стануть  координаторами
процесу відновного примирення. Наразі уже триває навчання адвокатів та фахівців регіональних центрів
системи БПД основам медіації. 

Більш детально пілотний проект та інші новації  у сфері правосуддя для дітей учасники зустрічі
обговорили у тематичних групах.

Участь  у  тренінгу для  адвокатів  БВПД щодо  забезпечення  прав дитини  у  кримінальному
провадженні та провадженні про адміністративні правопорушення

20-21 липня 2018 року начальник відділу забезпечення якості правової  допомоги та підвищення
кваліфікації  її  надавачів  Роман  Бакатуро  взяв  участь  у  апробації  тренінгу  для  адвокатів  безоплатної
правової  допомоги щодо забезпечення  прав  дитини у  кримінальному провадженні  та  провадженні  про
адміністративні  правопорушення.  Представники  регіональних  і  місцевих  центрів  з  надання  правової
допомоги та адвокати працювали над удосконаленням програми тренінгу.

Учасники заходу поглиблювали свої знання у сфері міжнародного та національного законодавства
для ефективного представництва дітей у кримінальних провадженнях та провадженнях про адміністративні
правопорушення, а також удосконалювали та напрацьовували практичні навички.
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Особливу  увагу  організатори  приділили  зворотньому  зв'язку  від  учасників.  В  подальшому
передбачається  підготовка  тренерів,  які  на  основі  апробованих  матеріалів  проведуть  ряд  каскадних
тренінгів для адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу у регіонах.  

Участь  у  робочій  групі  по  обговоренню  методичних  рекомендацій  для  адвокатів  та
працівників Центрів безоплатної правової допомоги

30  липня  2018  року  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та  підвищення
кваліфікації  її  надавачів  взяв  участь  у  робочій  групі  по  обговоренню  методичних  рекомендацій  для
адвокатів та працівників Центрів безоплатної правової  допомоги щодо ідентифікації  випадків гендерної
дискримінації та надання допомоги постраждалим.

Учасникам  було  презентовано  напрацювання  методичних  рекомендацій  та  проведено  їх
обговорення.

В  ході  заходу  адвокати  навчилися  ідентифікувати  дискримінації  у  справах,  з  якими  до  них
звертаються  клієнтки  і  клієнти  у  спорах,  які  виникають  із  сімейних   та  трудових  правовідносин  та  у
кримінальних справах

Участь у круглому столі 
11  вересня  2018  року  начальник  відділу  забезпечення якості  правової  допомоги  та  підвищення

кваліфікації її надавачів Роман Бакатуро взяв участь у професійному обговоренні у форматі круглого столу
на тему «Правила адвокатської етики в Україні:  практика застосування та перспективи вдосконалення».
Учасниками  були  адвокати  з  різних  регіонів  України.  Присутнім  було  презентовано  звіт  професора
Колумбійської  школи права  та  Американського католицького  університету Лії  Вортем за  результатами
експертного аналізу Правил адвокатської  етики НААУ на повноту та  відповідність  їх  положень Хартії
основних принципів Європейської адвокатської професії та Загальному кодексу правил для адвокатів країн
Європейського Співтовариства.  
Обговорювали також дисциплінарну  практику  Вищої  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури
НААУ та дискутували щодо змін, яких потребують правила адвокатської етики в Україні.


