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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 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 БПД. 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД. 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
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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 ІІІ 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.  

 Під час благодійного фестивалю 
«Мама+я» для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, фахівці системи 
безоплатної правової допомоги 
Кіровоградщини організували 
роботу правового майданчику 
для сотень дітей. 

«Кожна дитина, у разі 
потреби, має право на 
безоплатного адвоката, адже 
у 2018 році були внесені зміни до 
Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу». Тепер, 

отримати безоплатну вторинну правову допомогу 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», – підкреслив 
директор Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області Леонід Кропліс. 

Фахівці системи БПД пояснили дітям, що прояви насильства чи грубості не повинні бути 
приховані. Діти можуть попросити захисту у батьків, учителів, поліції, державних органів опіки та 
піклування, місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової 
допомоги. 

Також, враховуючи той факт, що проблема булінгу серед школярів є досить гострою, діти 
отримали буклети #CтопБулінг, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та як діяти в ситуації, 
якщо ви стали свідком булінгу. Найактивніші діти отримали паспорти прав дитини. 

Окрім того, діти дізнались, що 2018 рік оголошений в Україні Роком реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 

 Фахівчині Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 
під час виховної години «Ти маєш 
право знати свої права», вручили 
29-ом школярам НВО №16 
«Паспорти прав дитини». 
Отримавши відповідний доку-
мент, діти зобов’язались не 
порушувати права інших дітей, 
не вчиняти насильства, не 
вживати образливих слів, а 
також знати свої права,  
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користуватися ними та захищати їх. 
«У дитини, як і в будь-якого громадянина України, існують свої права. Дітям захистити свої 

права найважче, тому завдання фахівців системи безоплатної вторинної правової допомоги 
навчити дітей захищати себе. Але діти повинні розуміти, що права крокують поряд з обов’язками 
і, відстоюючи свої права, не можна забувати про виконання певних обов’язків», –наголосила Олена 
Шишкарьова, заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області. 

Під час тематичної гри діти відображали права та обов’язки на долоньках, а потім разом з 
фахівцями системи безоплатної правової допомоги створили карту своїх прав та обов’язків. 

 
 З метою дотримання у регіоні прав вразливих 

категорій осіб на безоплатну правову допомогу, зокрема 
внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, а також 
способи взаємодії з правоохоронними органами для 
належного забезпечення процесу надання БВПД 25 липня 
2018 року відбулась зустріч директора Регіонального 
центру Леоніда Кропліса з представниками Спеціальної 
моніторингової місії в Україні ОБСЄ Дарлін П. Джексон та 

Мірослава Брозмана. 
 Директор Регіонального центру Леонід Кропліс поінформував представників Спеціальної 
моніторингової місії в Україні ОБСЄ, що центр забезпечує здійснення захисту осіб, підозрюваних, 
обвинувачених, засуджених, виправданих у кримінальних провадженнях шляхом призначення 
адвоката у випадках передбачених законодавством. Для забезпечення доступу осіб у кримінальних 
провадженнях до безоплатної вторинної правової допомоги в Регіональному центрі цілодобово без 
перерви та вихідних працює чергова частина. 

Представники Спеціальної моніторингової місії в Україні ОБСЄ  цікавились взаємо-
відносинами між регіональним та місцевими центрами на Кіровоградщині, нюансами в 
повноваженнях структур системи безоплатної правової допомоги, а також прозорістю надання 
правової допомоги. 

Наприкінці зустрічі сторони домовились про проведення навчань для представників центрів з 
надання БВПД, суддів, прокурорів та адвокатів з питань захисту прав вразливих категорій осіб. 

 
З метою забезпечення засудженим доступу до 

безоплатної правової допомоги, 28 вересня 2018 року, 
фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної допомоги у Кіровоградській області провели 
консультування працівників Кропивницької виправної 
колонії та осіб, які відбувають покарання. 

«Відповідно до Європейських пенітенціарних 
правил, засуджені мають право на отримання правової 
допомоги. Нашим обов’язком є надання можливості для 
доступу до такої допомоги», – пояснив Дмитро 
Вержицький, начальник відділу організації надання 

БВПД. Під час заходу правники акцентували увагу на основних положеннях міжнародних стандартів 
прав засуджених та ув’язнених, режиму відбування покарання та зарахування строку попереднього 
ув’язнення в строк відбування покарання. 

12 липня 2018 року Олена Шишкарьова взяла участь у засіданні обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення. В ході засідання було розгліянуто  
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питання щодо реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» 
протягом І півріччя 2018 року; реалізація першого та другого пакету законів щодо захисту прав дітей 
на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 
сплати аліментів за напрямком проекту «Я маю право!» #Чужих ДітейНеБуває; інформування про 
новели Закону України «Про протидію та запобігання домашньому насильству». 
 

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: 
 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги долучаються до 
інформаційної кампанії #СтопБулінг//Самостійні інтернет-ЗМІ "Народне 
слово", 09/08/2018 

http://nslovo.com.ua/2018/08/09/%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 

 
Леонід Кропліс: десятки тисяч мешканців Кіровоградщини 

звернулись за безоплатною правовою допомогою// 

Інформаційний портал "Рідний край", 03/09/2018 

http://rk.kr.ua/leonid-kroplis-desjatki-tisjach-meshkantsiv-kirovogradschini-zvernulisja-za-bezoplatnoju-
pravovoju-dopomogoju-foto 

Твої права - твій захист: у Кропивницькому працював правовий майданчик 

для сотень дітей//Інформаційний портал "З перших уст", 10/09/2018 

https://zpu.kr.ua/podiyi/9353-tvoi-prava-tvii-zakhyst-u-kropyvnytskomu-
pratsiuvav-pravovyi-maidanchyk-dlia-soten-ditei 

 
 

Правова допомога поруч//Телеканал TTV "Акценти дня", 

03/09/2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yigjZ_R5JT4&feature=youtu.be 

 

http://nslovo.com.ua/2018/08/09/%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://nslovo.com.ua/2018/08/09/%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://nslovo.com.ua/2018/08/09/%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://nslovo.com.ua/2018/08/09/%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://rk.kr.ua/leonid-kroplis-desjatki-tisjach-meshkantsiv-kirovogradschini-zvernulisja-za-bezoplatnoju-pravovoju-dopomogoju-foto
http://rk.kr.ua/leonid-kroplis-desjatki-tisjach-meshkantsiv-kirovogradschini-zvernulisja-za-bezoplatnoju-pravovoju-dopomogoju-foto
https://zpu.kr.ua/podiyi/9353-tvoi-prava-tvii-zakhyst-u-kropyvnytskomu-pratsiuvav-pravovyi-maidanchyk-dlia-soten-ditei
https://zpu.kr.ua/podiyi/9353-tvoi-prava-tvii-zakhyst-u-kropyvnytskomu-pratsiuvav-pravovyi-maidanchyk-dlia-soten-ditei
https://www.youtube.com/watch?v=yigjZ_R5JT4&feature=youtu.be
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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 

26 вересня фахівці Регіонального та Кропивницького центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провели правовий флешмоб для відвідувачів та учасників VІ 
Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2018. 

Метою даного заходу є інформування громадян про функціонування системи безоплатної 
правової допомоги на Кіровоградщині, місією якої є захист прав людини шляхом забезпечення 
рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової 
спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот. 

Задля підвищення правової обізнаності громадян, фахівці системи безоплатної правової 
допомоги надавали правові консультації,  роз’яснення, а також інформаційні буклети. 

 
 

Адвокат Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській області 
захистив клієнтку системи БПД та домігся виправдувального 
вироку. 

http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/advokat-z-
kirovohradshchyny-doviv-nevynuvatist-kliientky-u-pryvlasnenni-koshtiv 

 
 

 

Приклади успішного захисту клієнтів системи БПД 

http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/advokat-z-kirovohradshchyny-doviv-nevynuvatist-kliientky-u-pryvlasnenni-koshtiv
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/advokat-z-kirovohradshchyny-doviv-nevynuvatist-kliientky-u-pryvlasnenni-koshtiv
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17 липня 2018 року у приміщенні Регіонального 
центру відбулись збори з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну  правову допомогу, 
щодо змін в оплаті послуг та відшкодуванні 
витрат адвокатів, внесеними Постановою КМУ № 
511 від 20.06.2018. 

 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД. 
19 липня  з ініціативи відділу професійного навчання УКЗ ГУНП в Кіровоградській області, 

працівниками УЗПЛ НПУ було проведено лекцію 
спільно з керівництвом Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на тему: "Порядок інформування 
ЦНБВПД про випадки затримання", для 
поліцейських апарату головного управління. 
Також, спільно з інспекторами відділу комунікації 
Управління патрульної поліції в Кіровоградській 
області, було організовано заняття для жінок, які 
перебувають в Комунальному закладі 
"Кіровоградський обласний соціальний центр 

матері й дитини" . У зв'язку із змінами в законодавстві, була обрана надзвичайно актуальна тема, а 
саме "Протидія насиллю в сім'ї", жінкам були доведені до відома новели законодавства в цьому 
напрямку. 
 

5-6 липня 2018 року директор Регіонального 
центру Леонід Кропліс взяв участь у тренінгу з 
комунікації, який відбувся у м. Києві за 
підтримки  українсько-канадському проекту 
«Доступна та якісна правова допомога в 
Україні». Мета заходу - покращити знання з 
публічної комунікації та інформування 
громадян про можливості, які надає система 
безоплатної правової допомоги 
 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД. 
 

12 липня 2018 року начальниця відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної 
інформації Ольга Салоїд здійснила виїзний моніторинг діяльності відділу «Устинівське бюро 
правової допомоги» Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги щодо: надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; проведення 
правопросвітницької роботи; якість роботи з клієнтом в частині доступу до безоплатної правової 
допомоги Здійснення представництва у судах,  інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами; надання доступу до сервісів Міністерства юстиції України; 
взаємодія з іншими суб’єктами надання БППД; стан матеріально-технічного забезпечення відділу 
«Устинівське бюро правової  допомоги». 

 

http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
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12-13 липня 2018 року директор  Регіонального центру 
Леонід Кропліс в рамках робочого візиту ознайомився з    
роботою Новомиргородського бюро правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання БВПД. Під час візиту 
поспілкувались з головним спеціалістом бюро Раїсою Швець, 
обговорили проблемні питання діяльності бюро правової 
допомоги та перспективні напрямки роботи. Зокрема, мова 
йшла про посилення правової спроможності громад 
Новомиргородського району шляхом збільшення кількості 
мобільних пунктів консультування. З-поміж іншого, обговорили  

виконання комплексу правопросвітницьких заходів, спрямованих на забезпечення доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

13 серпня 2018 року, Леонід Кропліс, директор Регіонального центру та 
Станіслав Березніченко, директор Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД з робочим візитом перебували у Могутненській сільській раді,  
Володимирському та Олексіївському старостинському округах Катеринівської 
ОТГ Кіровоградського району. Також, провели робочі зустрічі з очільниками 
Панчівської та Каніжської сільських рад Новомиргородського району. Під час 
зустрічей очільники центрів та працівники сільських рад обговорили найбільш 
актуальні правові потреби, з якими жителі цих населених пунктів найчастіше 
звертаються за роз’ясненнями та консультаціями. Найбільше  громадяни 
консультуються з земельного та спадкового законодавства: безоплатного 
отримання земельної ділянки, порядку приватизації землі, оформлення 

договору дарування, складання заповіту, прийняття спадщини. 
Крім того, обговорили проблемні питання надання безоплатної правової допомоги в селі та 

наголосили на необхідності розширення доступу до правової системи та правосуддя для населення, 
яке проживає в сільській місцевості, що в свою чергу посилить актуальність залучення параюристів 
до надання юридичних послуг.  

 
[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. 
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 впровадже-ння  ІР-
телефонії,  Skype-зв’язку, медійних засобів передачі даних тощо.  
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За оперативною інформацією з 01 липня по 30 вересня 2018 року Регіональним центром з 

надання БВПД у Кіровоградській області було видано 687 доручення адвокатам для надання БВПД, 
у тому числі:  

  13 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
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 175 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

  400 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 проведено 3 бесіди з клієнтами; 

 проведено 174 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД.  
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