
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Плану надання безоплатної правової допомоги  Регіональним 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у  

Кіровоградській області у І кварталі   2016 році 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

22 січня 2016 року у конференц-залі Головного територіального управління юстиції у 
Кіровоградській області відбулось спільне засідання представників системи  безоплатної 
вторинної правової допомоги та Головного територіального управління юстиції у 
Кіровоградській області, присвячене питанням реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги. 
 Першочерговим завданням зустрічі було визначення спільних заходів щодо реалізації 
доручення першого заступника міністра юстиції України Наталії Севостянової від 20 січня 2016 
року №5/25/32-16, виданого на заміну доручення від 14 січня 2016 року №1068/25-32-16 щодо 
належного виконання Плану заходів з реформування територіальних органів Міністерства 
юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року №2748/5. 
 Разом з цим, в ході засідання директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Леонід Кропліс висвітлив присутнім пропозиції щодо 
реформування органів юстиції, розказав про запропоновану нову типову структуру управлінь 
юстиції міського і районного рівнів, а також питання розвитку системи надання безоплатної 
правової допомоги, зокрема щодо ліквідації органів юстиції третього рівня та створення 
осередків правової допомоги, які запрацюють  в статусі відокремлених підрозділів місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

За результатами спільного засідання були 
визначені напрямки подальшої спільної роботи 
між органами юстиції та системи безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області, спрямовані на 
реалізацію Плану заходів з реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції 
України та розвитку системи надання 
безоплатної правової допомоги, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 25 грудня 2015 року №2748/5. 

 
 25 лютого 2016 року у конференц-залі 

Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській області відбулась зустріч із студентами-
консультантами юридичної клініки Кіровоградського державного  педагогічного університету ім. 
В.Винниченка. Працівники центру розповіли студентам про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги, про реформування територіальних органів Міністерства юстиції України, 
про роботу відділів організації надання БВПД, забезпечення якості правової допомоги 
Регіонального центру. 
          Студенти цікавились особливостями роботи центру, жваво обговорювали питання 
забезпечення надання правової допомоги населенню. 

  25 березня 2016 року в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулась зустріч 
директора Регіонального центру Леоніда Кропліса із заступником міського голови Олександром 
Мосіним. 



[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 
Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувається відповідно до наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 06 квітня 2015 року № 136, яким запроваджено з 1 липня  2015 
року систему заходів щодо моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання 
БВПД у кримінальному процесі.  

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром упродовж звітного 
періоду здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19-ти судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях. 

Також, з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами. Так в І кварталі було 
проведено 3 бесіди - клієнти задоволені діями адвокатів.  

 
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 

 03 лютого 2016 року за ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області відбулась зустріч з адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу на території міста Кіровограда. 
         На зустрічі були присутні директор Регіонального центру Кропліс Л.В., голова 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області Пільгуй М.О., 
представники Регіонального центру: заступник директора Шишкарьова О.Г., головний бухгалтер 
Зінов’єва Н.Г., начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
інформації Ткач В.Г., начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Вержицький Д.А., головний спеціаліст відділу забезпечення якості правової допомоги 
та підвищення кваліфікації адвокатів Чікіріс Є.С. та заступник начальника відділу організації 
надання безоплатної  вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Кіровоградського  

місцевого центру з надання 
БВПД Білоконь А.В. 

 Із вступним словом 
виступив Кропліс Л.В., підвівши 
підсумки функціонування 
системи безоплатної вторинної 
правової допомоги у 2015 році. 
Також директор Регіонального 
центру повідомив присутнім про 
реформування територіальних 
органів Міністерства юстиції 
України та перспективи розвитку 
системи надання безоплатної 
правової допомоги. 

         У своєму виступі Пільгуй М.О. наголосив на зростанні ролі адвокатури в суспільстві. 
         Представники Регіонального центру висвітлювали питання: взаємодії адвокатів системи 
БВПД з Регіональним та місцевими центрами з надання БВПД, дотримання порядку 
оформлення актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, стану укладених 
контрактів/договорів з адвокатами на 2016 рік, дотримання законодавства при наданні 
безоплатної вторинної правової допомоги в частині припинення дії доручень. 
         Під час виступів учасники зустрічі приймали активну участь в обговоренні зазначених 
питань. 
         В ході зустрічі адвокати виступили з пропозицією до керівництва Регіонального центру 
щодо звернення до Координаційного центру з надання правової допомоги для вирішення 
питання щодо визначення розміру винагороди адвокатові за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, а саме: застосовувати відсоток мінімальної заробітної плати на момент 
завершення стадії кримінального провадження, а не на момент  видачі доручення. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підсумком зустрічі стало урочисте вручення адвокатам Сертифікатів про участь у заходах 
підвищення кваліфікації.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 
В рамках виконання Регіонального Плану надання БВПД у 2016 році, місцевими центрами 

проводиться робота по налагодженню співпраці з органами місцевого самоврядування, 
партнерських стосунків з провайдерами послуг громадського захисту, в тому числі шляхом 
проведення круглих столів,  робочих зустрічей, підписання меморандумів про співпрацю. 

 
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 
 21 січня 2016 року у залі засідань Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Кіровоградській області відбулось засідання керівної ради за участі 
директора Регіонального центру Леоніда Кропліса, директорів Голованівського, 
Кіровоградського та Олександрійського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 



правової допомоги: Ольги Рибак, Тетяни Батранюк та Анатолія Руденка. На засідання були також 
запрошені заступник директора Регіонального центру Олена Шишкарьова, головний бухгалтер 
Регіонального центру Наталія Зінов’єва, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Дмитро Вержицький та заступник начальника відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації Оксана Нікітіна. 

Головною темою порядку денного засідання Керівної ради  стало виконання доручення 
першого заступника міністра юстиції України Наталії Севостянової від 20 січня 2016 року 
№5/25/32-16, виданого на заміну доручення від 14 січня 2016 року №1068/25-32-16 щодо 
належного виконання Плану заходів з реформування територіальних органів Міністерства 
юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року №2748/5. 
         В ході засідання були обговорені пропозиції щодо реформування органів юстиції, 
розглянуто нову типову структуру управлінь юстиції міського і районного рівнів, проаналізовано 
питання розвитку системи надання безоплатної правової допомоги. 
         Разом з тим, на засіданні керівної ради були висвітлені питання щодо фінансування 
системи БВПД у 2016 році, оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу та порядок оформлення актів адвокатами про надання вказаних послуг. 
         За результатами засідання керівної ради було прийнято рішення щодо підготовки 
відповідних рішень та виконання ряду завдань спільно з органами юстиції обласного та 
районного рівнів для реалізації Плану заходів з реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги.   
 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 

 Для  посилення  ефективності діяльності системи безоплатно правової допомоги на 
території Кіровоградської області Регіональним та місцевими  центрами  постійно ведеться 
робота над розвитком інституційної спроможності центрів виконувати покладені на них функції, 
зокрема через впровадження та використання сучасних інформаційних та інтерактивних 
технологій та запровадженню нових підходів  представлення інформації широкому колу 
заінтересованих осіб, зокрема через впровадження ІР-телефонії,  Skype-зв’язку тощо.  
Проводиться робота щодо налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування, 
громадськими правозахисними організаціями.  

[1.7.]   Взаємодія із засобами масової інформації. 

Протягом лютого -березня 2016 року директором Регіонального центру проведено ряд 
робочих зустрічей із керівництвом Знамянської, Кіровоградської  міських рад,   Компаніївської, 
Олександрівської райрад по питанням з реформування органів юстиції  та надання приміщень 
для розміщення   бюро правової допомоги. 



25 березня 2016 року в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулась зустріч 
директора Регіонального центру Л.Кропліса із заступником міського голови Олександром 
Мосіним.  Підсумком зустрічі стала домовленість про внесення на розгляд виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради проекту Програми розвитку безоплатної правової допомоги 
населенню.  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2016 року Регіональним центром 

з надання БВПД у Кіровоградській області було видано 634 доручень адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 2 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 102 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 487 – для здійснення захисту за призначенням;  
 15 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  
 9 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  
 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 9 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК; 
 8 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
 
 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період.  

 

 
 



З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у період з 01 січня по 
31 березня 2016 року: 
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 
 проведено 3 бесід з клієнтами; 
 проведено  0  анонімних анкетувань адвокатів; (Згідно наказу № 136 анкетування 

проводиться з 1го квітня) 
 проведено 152 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД, серед яких:  
Особи які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років – 65 
Особи які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє право на 
захист - 81  
Особи які не володіють мовою якою ведеться кримінальне провадження - 6 

 


