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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Кіровоградській області річного плану діяльності  
на 2018 рік у І кварталі 
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
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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. 
 Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області (надалі – Регіональний центр) протягом І кварталу 2018 року з  метою 
посилення правової обізнаності громадян, недопущення порушення їхніх прав проведено низку 
правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, державних установах, на яких представники 
Регіонального центру розповідали про систему безоплатної вторинної правової допомоги, основні 
права та обов’язки громадян, новації у законодавстві тощо.  

У рамках правопросвітни-
цького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 1 
лютого 2018 року, у Кіровоградській 
обласній бібліотеці для юнацтва ім. 
Є. Маланюка, адвокат Володимир 
Буряк та фахівчині Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області –
 заступниця директора Олена 
Шишкарьова та начальниця відділу 
комунікацій та забезпечення 
доступу до публічної інформації 
Ольга Салоїд, говорили з учнями 9-х 

класів Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-
естетичного профілю про права, правопорушення та їх наслідки. 

Під час спілкування з учнями Олена Шишкарьова наголосила на тому, що розширено категорію дітей 
як суб’єктів права на БВПД - отримати її відтепер можуть не лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів, а усі діти, а також особи, які стали жертвами домашнього насильства. 

Володимир Буряк поінформував про юридичну відповідальність неповнолітніх; про види та заходи 
виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх у разі вчинення злочину. Окрім того, адвокат 
розповів про можливість застосування покарання за вчинене протиправне діяння, про цивільну 
відповідальність за завдану майнову шкоду та накладення адміністративного стягнення у разі вчинення 
адміністративного проступку. 

Про правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО» детально розповіла Ольга Салоїд. Зокрема, вона 
повідомила, що 2018 рік за Указом Президента України оголошений роком реалізації правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО». Законодавство постійно змінюється, а тому громадянам досить складно 
орієнтуватися в їх змінах. Саме цей проект сприяє інформуванню громадян про гарантовані їм Конституцією 
та законами України права, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних 
«гарячих ліній», організації правопросвітніх заходів, виготовлення та розповсюдження відповідних 
інформаційних матеріалів. 

22 березня 2018 року, в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітни-
цького проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО», фахівчині 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області – заступниця 
директора Олена Шишкарьова та 
начальниця відділу комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної 
інформації Ольга Салоїд провели 
правопросвітницький захід для 

старшокласників загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16. 
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Олена Шишкарьова розповіла учням про сервіси, які можна отримати у центрах безоплатної вторинної 

правової допомоги на Кіровоградщині та роз’яснила порядок призначення адвоката, послуги якого оплачує 
держава. 

«Знання своїх прав та вміння користувати ними – може не лише полегшити життя людині, а, іноді, 
і врятувати його», – наголосила Олена Шишкарьова. 

Фахівчині системи БПД проаналізували найбільш типові ситуації поводження учнів з представниками 
правоохоронних органів, з якими можуть зіткнутися підлітки у повсякденному житті. Зокрема, з моменту 
затримання старшокласники мають право користуватись правовою допомогою адвоката. Поліцейські в будь-
якому випадку зобов’язані повідомити Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області про затримання та надати можливість особисто повідомити про 
затримання і місце перебування родичам. 

Також поліцейські зобов’язані окремо утримувати чоловіків і жінок; неповнолітніх і дорослих; хворих 
на інфекційні захворювання і здорових; тих хто був раніше засуджений, і тих, хто не має судимості. Якщо з 
моменту затримання минуло 24 години і не було повідомлено про підозру слідчим чи прокурором, 
поліцейські зобов’язані звільнити затриманих. 

При проведенні особистого огляду, потрібно вимагати, щоб такий огляд проводився поліцейським 
однієї статті з затриманим у присутності понятих (свідків) та із складанням протоколу про вилучення різних 
предметів. При звільненні, необхідно отримати довідку про перебування у відділенні. 

Ольга Салоїд повідомила учням про реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та закликала вирішувати проблеми у правовий спосіб. 

«Під час спілкування з поліцією потрібно запам’ятати три основні принципи: «Не провокуй!», «Не 
тікай!», «Не бійся!». Ці універсальні правила повинні стати нормою вашої поведінки», – підкреслила Ольга 
Салоїд. 

З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу Регіональним центром 
проводяться інформаційно-комунікативні заходи: висвітлення діяльності у друкованих та інтернет 
виданнях, на сайті та офіційній сторінці у мережі facebook, поширення інформаційних матеріалів 
тощо. 

Протягом звітного періоду були опубліковані статті у друкованих та електронних засобах 
масової інформації: 

Послуги юристів для дітей та жертв насильства тепер оплачуватиме 
держава//Інформаційний портал "Перша електронна газета", 
23/01/2018 
http://persha.kr.ua/news/life/154007-poslugy-yurystiv-dlya-ditej-

ta-zhertv-nasylstva-teper-oplachuvatyme-derzhava/ 
 

Кропивницький: хто і як може отримати безкоштовну вторинну 
правову допомогу// Інформаційний портал "Трибуна", 28/02/2018 
http://tribuna.kr.ua/suspilstvo/kropyvnytskyi-khto-i-iak-mozhe-

otrymaty-bezkoshtovnu-vtorynnu-pravovu-dopomohu.html 
 

Кропивницькі фахівці системи безоплатної правової допомоги 
проконсультували тимчасово безробітних//Інформаційний портал "З перших 
уст", 21/02/2018, Салоїд О.М., начальник відділу комунікацій та забезпечення 
доступу до публічної інформації 

https://zpu.kr.ua/suspilstvo/6423-kropyvnytski-fakhivtsi-systemy-
bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-prokonsultuvaly-tymchasovo-bezrobitnykh 

 
Кропивничанським школярам розповіли про права, правопорушення та їх 
наслідки//Інформаційний портал "Фотоінформ", 01/02/2018, Салоїд О.М., начальник 
відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації 
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/kropivnichanskim-

shkolyaram-rozpovili-pro-prava-pravoporushennya-ta-yih-naslidki.html 

http://persha.kr.ua/news/life/154007-poslugy-yurystiv-dlya-ditej-ta-zhertv-nasylstva-teper-oplachuvatyme-derzhava/
http://persha.kr.ua/news/life/154007-poslugy-yurystiv-dlya-ditej-ta-zhertv-nasylstva-teper-oplachuvatyme-derzhava/
http://tribuna.kr.ua/suspilstvo/kropyvnytskyi-khto-i-iak-mozhe-otrymaty-bezkoshtovnu-vtorynnu-pravovu-dopomohu.html
http://tribuna.kr.ua/suspilstvo/kropyvnytskyi-khto-i-iak-mozhe-otrymaty-bezkoshtovnu-vtorynnu-pravovu-dopomohu.html
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/6423-kropyvnytski-fakhivtsi-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-prokonsultuvaly-tymchasovo-bezrobitnykh
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/6423-kropyvnytski-fakhivtsi-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-prokonsultuvaly-tymchasovo-bezrobitnykh
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/kropivnichanskim-shkolyaram-rozpovili-pro-prava-pravoporushennya-ta-yih-naslidki.html
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/kropivnichanskim-shkolyaram-rozpovili-pro-prava-pravoporushennya-ta-yih-naslidki.html
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У Кропивницькому про важливість раннього доступу до правової допомоги говорили з 
студентами//Інформаційний портал "Фотоінформ", 29/03/2018, Салоїд О.М., начальник відділу комунікацій 
та забезпечення доступу до публічної інформації 

http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-pro-vazhlivist-
rannogo-dostupu-do-pravovoyi-dopomogi-govorili-z-studentami.html 

 
Скорочення працівників//Ефір юри-
дичної програми "Лінія захисту". 
Філія Національної телекомпанії 
України "Кіровоградська регіона-
льна дирекція", 03/02/2018, 
Левицька Л., адвокат 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=571&v=zInaMHVYUwo 
 

Сплата аліментів//Ефір юридичної 

програми "Лінія захисту+". Філія 

Національної телекомпанії України 

"Кіровоградська регіональна дире-

кція", 17/02/2018, Шепеленко А., 

адвокат 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXXn0jPebl4 
 

З метою розповсюдження інформаційно-
консультаційних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і 
законних інтересів громадян, правопросвітницької роботи 
та підвищення правової свідомості населення, а також у 
рамках загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 28 лютого 2018 року фахівчині 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області – заступниця 
директора Олена Шишкарьова та начальниця відділу 

комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Ольга Салоїд, під час семінару для 
керівників органів самоорганізації населення, який відбувся у Міській раді міста 
Кропивницького, розповіли про модель роботи центрів безоплатної вторинної правової допомоги на 
Кіровоградщині.   

 

http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-pro-vazhlivist-rannogo-dostupu-do-pravovoyi-dopomogi-govorili-z-studentami.html
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-pro-vazhlivist-rannogo-dostupu-do-pravovoyi-dopomogi-govorili-z-studentami.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=571&v=zInaMHVYUwo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXXn0jPebl4
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Олена Шишкарьова розповіла про функції центрів 
безоплатної вторинної правової допомоги, які діють на 
Кіровоградщині, окресливши, які саме правові послуги в них 
можна отримати, хто є суб'єктами права на безоплатну вторинну 
правову допомогу та який порядок звернення за її наданням. 

Про можливість отримання безоплатної правової допомоги 
у випадку домашнього насильства, а також про 
правопросвітницький проект Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» 
повідомила Ольга Салоїд.  

 
Упродовж 11-12 січня у приміщенні Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області 
відбувся другий етап конкурсного відбору адвокатів, які залучаються 
до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Індивідуальні 
співбесіди з претендентами проводились члени комісії – 
представниками суддівського корпусу, вищих навчальних закладів, 
адвокатської спільноти, центрів із надання безоплатної правової 
допомоги та обласної юстиції. 

З метою проведення відбору на максимально відкритому рівні 
на конкурсі були присутні журналісти, громадські активісти та інші зацікавлені особи. Під час індивідуальних 
співбесід члени комісії визначали рівень мотивації, комунікабельності, ділової активності та професійних 
навиків претендентів.  

За результатами індивідуальних співбесід 22 адвокати внесені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД. 
 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД. 
 

Для поліцейських Кіровоградщини 25 січня 2018 
року було проведено заняття у системі службової 
підготовки із залученням начальника відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Дмитра Вержицького Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
представника Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України в області, Миколи Сульжука. 
Д.Вержицький довів інформацію щодо організації 
системи з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, діяльності Регіональних та місцевих центрів. 

Слухачі мали можливість дізнатися про практичні аспекти реалізації права на захист, порядок інформування 
Регіонального центру. З-поміж іншого, він закликав поліцейських співпрацювати з центрами безоплатної 
вторинної правової допомоги та, відповідно до Порядку інформування центрів, повідомляти про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

М.Сульжук, в свою чергу, наголосив на дотриманні поліцейськими основних прав та свобод 
затриманих, зокрема було роз`яснено стандарти Європейського комітету з питань протидії тортурам. 
 

29 березня 2018 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка, адвокат Анастасія Шепеленко та фахівчині Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області – заступниця директора центру 
Олена Шишкарьова та начальниця відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної 
інформації Ольга Салоїд, зустрілися з студентами-філологами за розмовою про важливість раннього 
доступу до безоплатної правової допомоги. 
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Під час спілкування із 
студентами Олена Шишкарьова розповіла 
їм про те, що сьогодні завдяки системі БПД 
забезпечено ранній доступ до правової 
допомоги усіх затриманих. Так, завдяки 
цілодобовому механізму інформування 
регіональних центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги до кожного 
затриманого адвокат прибуває протягом 2 
годин. Це значно сприяло мінімізації 
порушенню прав затриманих з боку 
органів, які уповноважують здійснювати 
затримання. 

На основі сюжету з фільму вона пояснила, як незнання своїх прав та невикористання можливості на 
доступ до правової допомоги, може призвести до отримання покарання за злочин, який не вчиняв, тому 
дуже важливо, щоб адвокат якомога раніше вступив у справу. 

"Адвокат, призначений центрами безоплатної вторинної правової допомоги, може забезпечити 
вчасний та якісний захист кожному клієнту коштом держави", – наголосила Олена Шишкарьова. 

Анастасія Шепеленко навела приклади з власної практики та пояснила, які можуть бути наслідки 
скоєння правопорушення. 

«Помилка багатьох затриманих – це те, що вони починають давати свідчення до приїзду 
адвоката, що несе за собою негативні наслідки. Кожна людина може відмовитись давати свідчення без 
адвоката. Це її право, яке закріплене законом», – наголосила Анастасія Шепеленко. 

Студенти виявили неабияку цікавість та активно задавали різні питання стосовно функціонування 
системи безоплатної правової допомоги в Україні та положень ЗУ "Про безоплатну правову допомогу". 

 
Протягом січня місяця 

поточного року у приміщенні 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській 
області, проходили навчальні 
практикуми щодо 
впровадження Стандартів 
якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
цивільному, адміністративному 
процесах та представництва у 
кримінальному процесі. 

Участь у заході брали 
адвокати, представники системи 
безоплатної правової допомоги 

Кіровоградщини. 
Леонід Кропліс наголосив на важливості такого навчального практикуму з точки зору можливості для 

фахівців системи безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів обмінятися безпосереднім досвідом 
організації надання БПД. 

 «Стандарти якості і відповідні механізми моніторингу їх дотримання є важливими заходами 
забезпечення якості роботи адвокатів, які надають правову допомогу», – підкреслив очільник установи. 

З адвокатами та командою представників системи безоплатної вторинної правової допомоги 
Кіровоградщини працювала –  Оксана Сьора, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Кіровоградської області, тренер-модератор, адвокат. 

Оксана Сьора зауважила, що метою розроблення і впровадження стандартів якості є своєчасне та якісне 
надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги; забезпечення ефективного 
використання коштів державного бюджету, виділених на оплату діяльності адвокатів з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги; методична підтримка та підвищення професійного рівня адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. Дотримання Стандартів якості є обов’язковим для 
адвокатів при наданні ними безоплатної вторинної правової допомоги. 

Також адвокати та фахівці системи безоплатної правової допомоги мали змогу попрацювати над 
вирішенням певних правових проблем, з якими найчастіше звертаються клієнти центрів та спільно 
обговорити напрацювання робочих груп. 

 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД. 
З метою вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, спрямування, а також 
забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД відповідно 
Порядку здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області відділом моніторингу діяльності місцевих центрів 
протягом І кварталу проводився моніторинг діяльності Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД.   

Протягом березня 2018 року 
директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській 
області Леонід Кропліс знайомився з 
роботою Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД. 

Під час візиту Леонід Кропліс провів 
спостереження щодо якості, повноти та 
своєчасності надання фахівцями 
Олександрійського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги консультацій та підготовки 

процесуальних документів. 
Ключовою темою зустрічі стало врегулювання питання своєчасності виплати адвокатам 

винагороди шляхом наближення коштів з наступних місяців. 
Під час візиту до Світловодського бюро правової допомоги,  Леонід Кропліс ознайомився з 

проблемними питаннями, які виникають у працівників бюро та проаналізував результати опитування 
суб’єктів права на безоплатну правову допомогу щодо потреб та рівня їх задоволеності роботою бюро 
правової допомоги. 

За словами головного спеціаліста Світловодського бюро правової допомоги Максима Ільченка до 
бюро протягом січня-березня 2018 року звернулось 319 громадян. Олександрійським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової, відділом якого є Світловодське бюро правової допомоги, було 
видано 68 наказів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

З-поміж іншого, обговорили виконання  комплексу заходів, спрямованих на забезпечення доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги.  

Інформаційні матеріали про роботу бюро розміщені у приміщеннях державних установ, органів 
державної влади, місцевого самоврядування тощо. 

  
[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 З метою розвитку мережі провайдерів громадського захисту наразі проводяться 

організаційні заходи, спрямовані на створення офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях. 
 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
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Для  посилення  ефективності діяльності системи безоплатно правової допомоги на території 
Кіровоградської області Регіональним постійно ведеться робота над впровадженням та 
використанням сучасних інформаційних та інтерактивних технологій, запровадженню нових 
підходів  представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через 
впровадження ІР-телефонії,  Skype-зв’язку, медійних засобів передачі даних тощо.  
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2018 року Регіональним центром з 

надання БВПД у Кіровоградській області було видано 669 доручень адвокатам для надання БВПД, 
у тому числі:  

  19 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 128 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

  453 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

  10 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру;  

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

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

  10 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

 
Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за І квартал 2018 року.  

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у І кварталі 2018 року: 

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

 проведено 3 бесіди з клієнтами; 

 поведено 176 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД.  

 


