
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Черкаській області річного плану діяльності  

на 2019 рік у ІІІ кварталі 

ЗМІСТ: 

 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

 фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

 можливостей територіальних громад. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

 розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських мереж 

 системи БПД. 

   [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової 

спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

[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 

15.07.2019 року заступник начальника Регіонального центру Тетяна Ломіногіна та 

начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 
її надавачів Роман Бакатуро взяли участь у координаційній зустрічі з питань взаємодії 

органів державної влади, місцевого та адвокатського самоврядування з 
пенітенціарною системою Черкаської області. 

Зустріч проводилася заступником Міністра юстиції Денисом Чернишовим та 

відбулась за участю представників Регіонального центру з надання БВПД, 

Черкаського та Уманського місцевих центрів, Ради адвокатів Черкаської області та 
громадськості. 

Під час заходу обговорили актуальні питання щодо дотримання прав засуджених та 

осіб, узятих під варту, сучасного стану реалізації пенітенціарної пробації та 
ресоціалізації осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, забезпечення 



 

прав уразливих категорій засуджених як у період відбування покарання, так і після 

звільнення. 

Створення умов для реінтеграції та ресоціалізації колишніх злочинців, підтримка у 

вирішенні життєвих проблем, – це велика відповідальна робота, яка потребує 

поєднання зусиль пенітенціарної системи та громадськості. 

 

 

[1.2.1.]Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 

конференціях тощо) за участі представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій, що надають БПД в залежності від 

актуальних потреб районів 

 

У ІІІ кварталі 2019 року відповідно до Графіку роботи дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної  правової  допомоги  на  ІІ  півріччя  2019  року,  
затвердженого  Наказом  Головного територіального  управління  юстиції  у  

Черкаській  області  від 02.07.2019 № 470/06 начальник відділу  забезпечення  якості  
правової  допомоги  та  підвищення  кваліфікації  її  надавачів Роман Бакатуро взяв 

участь в он-лайн консультуванні жителів районних центрів та прилеглих населених 

пунктів Черкаської області. 

10 та 31 липня 2019 року відбулися консультування жителів міст Драбів та Жашків, 

9 та 21 серпня 2019 року – міст Катеринопіль та Монастирище, 26 вересня 2019 року – 

м. Корсунь-Шеченківський 

 

 

[1.2.2.]Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 

результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення 

нових стейкхолдерів 

18.07.2019 року начальник відділу забезпечення якості правовї допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Роман Бакатуро взяв участь у промо-заході 

«Професія приватного виконавця: доступ до професії та її переваги», що проводився в 
рамках візиту заступника міністра юстиції Світлани Глущенко до м. Черкаси. 

У вступному слові заступник Міністра розповіла про законодавчі зміни в сфері 

примусового виконання рішень – створення нової професії приватного виконавця. 

Детально про переваги професії також розповіли приватні виконавці Черкаської 

області. 

Начальником відділу РЦ Романом Бакатуро піднято декілька практичних питань. 

Крім того, Світлана Глущенко зауважила, що у Черкаській області зберігаються 

позитивні тенденції по виконанню рішень судів. 



 

 

[1.3.1.]Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань 

вказаної категорії осіб 

 

 

[1.3.3.]Розміщення інформації про роботу центрів у друкованих засобах масової 

інформації: друкована преса. 

 

 

[1.3.4.]Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет 

 

 

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

 

30 липня 2019 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Роман Бакатуро у прямому 

ефірі на телеканалі UA:Черкаси в програмі «Доброго ранку, Черкащино!» розповів 
про проблему торгівлі людьми. 

Тема вибрана не випадково, так як 30 липня у світі відзначають Всесвітній день 

боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів 
проти людини, який має як економічні, так і соціальні, педагогічні, психологічні 

причини. Ведуча та гість дослідили причини, з яких люди потрапляють до рабства, хто 
здебільшого стає жертвами таких злочинів так як від цього вберегтися. 

Запис ефіру можна переглянути на офіційному youtube-каналі телеканалу, за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=TP3TWd4hH54. 

 

06 серпня 2019 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Роман Бакатуро у прямому 

ефірі на радіостанції  UA:Черкаси розповів про проблему булінгу та відповідальність 

за таке правопорушення. Говорили також про те як захиститися від цього вкрай 
негативного, проте поширеного явища. 

 

24 серпня 2019 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Роман Бакатуро в програмі 

https://www.youtube.com/watch?v=TP3TWd4hH54


 

«Тема дня» на телеканалі UA:Черкаси розповів про безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

Гість розповів про історію розвитку системи БВПД в Черкаській області, тенденцію 

до збільшення кількості осіб, що потребують такої допомоги та про те як її можна 

отримати, а також відповів на запитання ведучої. 

 

[1.4.1.] Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого ВРУ з 

прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами 

НПМ,іншими правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам 

порушення прав людини на захист та оримання БПД, які проводяться за 

ініціативи вказаних організацій, установ тощо 

 

30 липня 2019 року представники Регіонального центру та Черкаського МЦ разом з 

представниками ГТУЮ в Черкаській області, центру соціальних служб Черкаської 

міської ради та Національної поліції провели вуличне консультування мешканців та 

гостей міста щодо проблеми торгівлі людьми. Захід проведено з нагоди відзначання 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 

У вечері того ж дня усі охочі могли переглянути прем'єру кіновільму “Жінка в 

полоні”. 

 

 

[1.5.1.] Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 

цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів відділу 

представництва системи БВПД, які здійснюють захист/представництво за 

дорученнями РЦ та МЦ 

 

В ІІІ кварталі 2019 року начальником відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів відвідано 21 судове засідання у 

кримінальних провадженнях, в тому числі 3, в яких адвокати представляли інтереси 

потерпілих та 3 судових засідання у цивільних справах, що проводилися в 
Соснівському та Придніпровському районних судах м. Черкаси, Черкаському 

районному суді та Апеляційному суді Черкаської області (Черкаський апеляційний 

суд), а також Черкаському окружному адміністративному суді. 

За результатами відвідування судових засідань проведено спостереження за 

роботою адвокатів в 24 різних провадженнях (в деяких провадженнях брало участь 

декілька адвокатів за призначенням РЦ) в: Апеляційному суді Черкаської області 
(Черкаський апеляційний суд) проведено 2 спостереження, в Придніпровському 

районному суді м. Черкаси – 7 спостережень, в  Соснівському районному суді м. 
Черкаси – 8 спостережень, в Черкаському районному суді Черкаської області – 6 

спостережень, в Черкаському окружному адміністративному суді – 1 спостереження. 



 

Таким чином, за ІІІ квартал 2019 року відділом якості було проведено моніторинг 

дотримання стандартів якості надання БВПД в 24 судових засіданнях, з них 22 – в 
судах першої інстанції та 2 – в апеляційному суді. 

Було проведено спостереження за роботою 15 адвокатів (по деяким неодноразово), 

серед яких: Ткаченко В.Л., Єременко С.Г., Побиванець Ю.В., Корнійченко О.І., 
Карпов С.О., Вакуленко О.П., Каракоця Р.В., Хворов В.В., Ковтун Ю.О., Бурлаченко 

П.Д., Радько Ю.М., Некоз М.М., Сівов Ю.Ю., Пилипенко Р.Б., Нікітюк А.М. 

 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. 

 

 

[1.5.2.]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. Всього опитано 3 клієнти, захист яких у 
кримінальних провадженнях здійснювали адвокати, що діяли за дорученнями 

Регіонального центру та 2 клієнтів, представництво яких в цивільних справах 
здійснювали адвокати, що діяли за дорученнями Черкаського МЦ. 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. 



 

За результатами кожного опитування начальником відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів заповнювалася відповідна 
форма моніторингу якості 

 

 

[1.5.3.] Моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, коли

 правова допомога надавалася окремим категоріям громадян 

 

В ІІІ кварталі 2019 року начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів з метою перевірки достовірності 
наданої адвокатами інформації в звітах в частині дотримання вимог Стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі 

проведено моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, коли правова допомога 
надавалася: 

- особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 

років – 3 

акти; 

- особам, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати 

своє право на захист – 37 актів; 

- особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження – 10 

актів. 

 

 

[1.5.4.]Перевірка своєчасності та повноти наданої адвокатами правової 

допомоги в частині дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та 

представництва у кримінальному процесі 

 

 

[1.5.5.]Підготовка інформації щодо успішного захисту та представництва у 

кримінальному процесі, а також кращих практик адвокатської діяльності у 

цивільному та адміністративному процесах 

 

Щомісяця до 10 числа начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Бакатуро Р.М. на основі аналізу звітності 

адвокатів та відомостей поданих місцевими центрами узагальнено та направлено до 

Координаційного центру інформацію про приклади успішного захисту в 



 

кримінальному провадженні та представництва в ньому, а також кращі практики 

адвокатської діяльності у цивільному та адміністративному процесах. 

 

Адвокат Людмила Колотило, діючи за дорученням Регіонального центру, захищала 

у суді чоловіка, який разом з товаришем органами досудового розслідування 

обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 
(напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним 

для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого 
насильства (розбій), поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), п.п. 6, 12, 

ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою 

групою осіб), ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, 
поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого). Вказані 

злочини є особливо тяжкими, тому за їх вчинення передбачене максимальне 

покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Обвинувачені вину не визнавали. 

Робота захисту ускладнювалася тим, що обидва підозрюваних були іноземцями і не 

володіли українською мовою. 

Завдяки правильній тактиці захисті судом визнано недопустимими ряд ключових 
доказів по справі. 

Вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.05.2019 року обох 

обвинувачених визнано невинуватими у вчиненні інкримінованих їх злочинів. 

 

Адвокат Максим Тептюк, діючи за дорученням Регіонального центру, здійснював 

захист чоловіка, щодо якого органами досудового слідства до Придніпровського 

районного суду м. Черкаси було направлено клопотання про застосування примусових 
заходів медичного характер щодо С.М.П. за ознаками скоєння суспільно-небезпечного 

діяння передбаченого ч.2 ст 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що 

спричинило смерть потерпілого – тяжкий злочин, максимальне покарання за який 
позбавлення волі на строк до десяти років), згідно якого С.М.П. перебуваючи у стані 

неосудності, в період з 20 жовтня 2018 року по 21 жовтня 2018 року в невстановлений 

в ході досудового розслідування час в ході конфлікту пов'язаного з особистими 
неприязними відносинами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 

умисно наніс потерпілій, яка являється його матір'ю, декілька цілеспрямованих ударів 
руками в область голови, внаслідок чого спричинив їй тілесні ушкодження: черепно-

мозкову травму у вигляді численних синців на голові, крововиливу у м'які покрови 

черепу, крововиливу під оболонки головного мозку та забою останнього, які згідно 
висновку судово-медичної експертизи № 03-01/921/114 від 28.11.2018 відносяться до 

категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя; синців на шиї, 
синців в ділянці грудино-ключичних з'єднань; синців та саден на кінцівках, які згідно 

даного висновку експертизи відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень. 

Після чого, 21.10.2018 потерпіла була доставлена в КЗ «Третю Черкаську міську 
лікарню швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, де померла. 



 

Смерть потерпілої згідно з вказаним висновком експертизи стоїть у прямому 

причинному зв'язку із тілесними ушкодженнями: черепно-мозковою травмою у 
вигляді численних синців на голові, крововиливу у м'які покрови черепу, крововиливу 

під оболонки головного мозку та забою останнього. 

Захисник при дослідженні доказів по справі зміз переконати суд, що в ході судового 

розгляду не доведено, що до скоєння суспільно-небезпечного діяння причетний його 

клієнт, а клопотання обґрунтовувалося лише на припущеннях, що оскільки лише 

С.М.П. проживав з матір`ю та доглядав за нею, відповідно тільки він міг завдати їй 
тілесні ушкодження. Причетність інших осіб до вчинення кримінального 

правопорушення не перевірялась. 

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.07.2019 року 

відмовлено в задоволенні клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру відносно С.М.П., за ознаками скоєння ним суспільно 

небезпечного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України в зв'язку з недоведеністю 
причетності останнього до скоєння суспільно небезпечного діяння та закрито 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 
Запобіжний захід відносно С.М.П. у вигляді поміщення його до психіатричного 

закладу в умовах, що виключає його суспільно-небезпечну поведінку змінено та 

передано його на піклування законному представнику з обов'язковим лікарським 
наглядом, до вступу рішення в законну силу. 

 

Відповідно до узагальненої інформації, протягом ІІІ кварталу 2019 року адвокатами 

системи БВПД та працівники місцевих центрів успішно представлено інтереси 
клієнтів в 12 цивільних, 1 адміністративній та 1 кримінальній справі. 

Адвокатами та працівниками центрів представлено інтереси клієнтів у: справах, що 

випливають із сімейних правовідносин, спадкових, договірних, житлових спорів, а 
також адміністративнів справі щодо оскарження дій та бездіяльності державних 

органів, а саме: 

- адвокат Андрій Огородній, діючи за дорученням Черкаського МЦ, успішно 
представив ітнереси клієнту центру як потерпілого в кримінальному провадженні. 

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.07.2019 року цивільний 

позов клієнту Ценру задоволено у повному обсязі, стягнуто з засудженого на його 
користь відшкодування матеріальної шкоди у сумі 2250 грн. та моральної шкоди у 

сумі 10 000,00 грн., а всього 12 250 грн.; 

- головний спеціаліст Звенигородського бюро правової допомоги Смілянського МЦ 
Ольга Винарська, діючи за дорученням Смілянського МЦ, допомігла заявнику, в 

судовому порядку зняти з реєстрації родича, що понад 15 років не проживає в 

належному йому будинку; 

- адвокат Юрій Побиванець, діючи за дорученням Золотоніського МЦ, допоміг 

малозабезпеченій клієнтці в судовому порядку стягнути з Домантівської сільської 

ради Золотоніського району Черкаської області на її користь орендну плату по 
договору оренди земельної ділянки (паю), що залишилася після смерті її матері, за 

2012-2015 роки в сумі 11669,20 гривень та судовий збір за розгляд даної цивільної 

справи у сумі 768,40 грн.; 



 

- адвокат Анна Костенко, діючи за дорученням Уманського МЦ, допомігла клієнтці 

Маньківського бюро правової допомоги Уманського МЦ в судовому порядку визнати 
права власності на спадкове майно у порядку спадкування за законом; 

- начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Черкаського МЦ Ірина Мостова допомігла пенсіонерці, що є жертвою домашнього 
насильства отримати обмежувальний припис стосовно її сина, а саме: заборонено сину 

перебувати в місці спільного проживання з матір’ю строком на шість місяців. 

 Діючи за іншим дорученням Черкаського МЦ Ірина Мостова допомогла 53-
річному пенсіонеру захиститися від позову його матері про стягнення аліментів на її 

утримання, так як вона має значно вищий дохід ніж її син. 

- головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Черкаського МЦ Анна Кушнір, допомогла заявниці в судовому порядку 
відшкодувати шкоду, завдану внаслідок затоплення її квартири, з Комунального 

підприємства «Соснівська служба утримання будинків» зтягнуто на користь клієнтки 
центру грошові кошти в сумі 9484, 8 грн. в рахунок відшкодування матеріальної 

шкоди, 2000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди та судові витрати в сумі 

2968,4 грн., а всього 14453, 20 грн. 

 Діючи за іншим дорученням Черкаського МЦ Анна Кушнір допомогла клієнці 

центру в судовому порядку встановити факт її проживання з батьком на час смерті 

останнього, що дозволить заявниці оформити спадщину. 

- головний спеціаліст Звенигородського бюро правової допомоги Смілянського МЦ 

Ольга Винарська допомогла матері, на утриманні якої перебуває неповнолітня дитина, 

збільшити розмір аліментів, що стягуються з батька.; 

- заступник начальника відділу Городищенського бюро правової допомоги 

Смілянського МЦ Вадим Кавун допоміг малозабезпеченій клієнтці в судовому 

порядку розірвати шлюб з чоловіком, сімейні стосунки з яким у неї фактично 

припинилися ще у вересні 2018 року; 

- авокат Юлія Кучер, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допомогла клієнтці центру 

в судовому порядку скасувати рішення  про державну  реєстрацію права власності та 

визнати за заявницею право власностів порядку спадкування; 

- адвокат Дмитро Руднічук, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг клієнтці 

центру стягнути з Кредитної спілки «Капітал» на її користь внести та відсотки за 

договорами пайового внеску в загальній сумі понад 120 000 грн., при чому значну 
частину склали саме відсотки; 

- адвокат Ростислав Пилипенко, діючи за дорученням Золотоніського МЦ, допоміг 

учаснику АТО оскарженти в суді рішення ГУПН в Черкаській області про анулювання 

дозволу на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї; 

- адвокат Сергій Євич, діючи за дорученням Уманського МЦ, допоміг клієнтці 

Жашківського бюро правової допомоги в судовому порядку стягнути аліменти на 

утримання малолітньої дитини. 

 



 

 

 

[1.5.6.]Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають 

БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 

питань співпраці 

 

В ІІІ кварталі 2019 року начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Романом Бакатуро проведено 2 

робочі зустрічі 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. 

 

 

[1.5.7.] Організація та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих столів 

та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 

самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 

правової допомоги в системі БПД адвокатами 

 

23 вересня 2019 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. 

 

 

[1.5.9.]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: 

- скаргу Шеріної Л.Г. від 25.06.2019 року щодо неправомірного, на її думку, рішення 

директора Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Скіця С.М. – за результатами розгляду та проведеної перевірки 

підготовлено проект відповіді заявнику; 



 

- звернення Харченко (Пишної) І.Г. від 11.07.2019 року, що було подане до 

Регіонального центру, а також від 16.07.2019, що надійшли на адресу Міністра юстиції 
та Президента України і були направлені до Регіонального центру для розгляду по суті 

– за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект відповіді 
заявнику; 

- телефонне звернення Бандурко В.О. Бандурко В.О. від від 27.07.2019 року, що 

надійшло на Урядову гарячу лінію та було направлено до Регіонального центру для 

розгляду по суті – за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено 
проект відповіді заявнику; 

- звернення Сторчака П.І. від 07.08.2019 року, що надійшло адресу Офісу Президента 

України та було направлене за належністю до Регіонального центру для розгляду по 
суті – за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект відповіді 

заявнику; 

- звернення Ковбасюк В.П. від 09.08.2019 року щодо дій в.о. директора Уманського 
місцевого МЦ Гребенюка С.А. – за результатами розгляду та проведеної перевірки 

підготовлено проект відповіді заявнику; 

- звернення Піскун А.В. від 07.08.2019 року, що надійшло адресу Офісу Президента 

України та було направлене за належністю до Регіонального центру для розгляду по 
суті – за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект відповіді 

заявнику; 

- звернення Гулеватої Л.І. від від 27.08.2019 року щодо дій Смілянського МЦ – за 

результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект відповіді 

заявнику. 

 

 

 

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. 

 



 

[2.1.2.]Проведення робочих зустрічей працівниками центрів з метою обміну 

досвідом (виявлення кращих практик) 

 

 

[2.1.3.]Проведення інформаційних семінарів, тренінгів для адвокатів, які 

надають БВПД, з актуальних питань в сфері кримінального, цивільного або 

адміністративного права 

 

З метою ефективного та оперативного обміну досвідом між адвокатами, що 

надають БВПД в Черкаській області, обговорення та вирішення нагальних проблем 
функціонує закрита група в мережі Facebook. 

У звітний період начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів на сторінці групи розміщено пости з 

інформацією, що може бути цікавою адвокатам, в тому числі й про семінари, тренінги 
та вебінари з підвищення кваліфікації адвокатів, що проводяться організаціями 

сертифікованими НААУ. Адвокати системи БВПД за бажанням мали можливість 
долучитися до наступних заходів. 

 

 

[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 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
За оперативною інформацією з 01.07.2019 по 30.09.2019 Регіональним центром з надання 

БВПД у Черкаській області було видано 297 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 74 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 178 – для здійснення захисту за призначенням;  

 25 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

 8 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру;  

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



 

 3 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

У період з 01.07.2019 по 30.09.2019 Регіональним центром прийнято 73 повідомлення про 

застосування до осіб адміністративних затримань та 6 про арешт в адміністративному порядку.  

 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром за III квартал 2019 року : 

- здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 24 судових засіданнях; 

- проведено 5 бесід з клієнтами; 

- проведено 50 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів 

права на БВПД. 

 


