
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Плану заходів з надання безоплатної правової допомоги  

Регіональним центром з надання БВПД у Кіровоградській області у ІІ кварталі 
2016 року 

                                                                                                        

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 
 
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 На виконання Регіонального Плану з надання безоплатної правової 
допомоги у 2016 році,  06  квітня 2016 року в приміщенні Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
відбулась робоча зустріч фахівців Регіонального та Місцевого центру з 
надання БВПД з представниками Кримінально-виконавчої інспекції 
управління Державної пенітенціарної служби України. 

 Під час зустрічі начальник 
відділу організації надання БВПД 
Регіонального центру Д. Вержи-
цький розповів про роботу 
центрів та порядок звернення 
для отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
кримінальних, цивільних та 
адміністративних процесах, про 
порядок залучення захисника у 
кримінальному провадженні 
підозрюваним, обвинуваченим, 

засудженим. Детально зупинився на питаннях, які вирішуються судом під час 
виконання вироків (ст.537 КПК України) та успішних практиках адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу на території Кіровоградської 
області. 

 На заході було обговорено принципи взає-
модії та співпраці між установами та підписання 
меморандуму про співпрацю. 
 Після завершення робочої зустрічі була 
проведена інформаційна бесіда з особами, які 
відбувають покарання, що непов'язані з 
позбавленням волі (клієнтами служби пробації). 
 Завершив бесіду С. Березніченко, який 
акцентував увагу на переліку необхідних 
документів для осіб, які підпадають під дію Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». 
 Після завершення бесіди представники 
центрів БВПД надали вичерпні консультації всім 

бажаючим. 



 
21 квітня 2016 року, в 
приміщенні Регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Кіровоградській області 
відбулась зустріч із 
представниками Національ-
ної служби посередництва і 
примирення в Кіровоград-
ській області. 
Підсумком зустрічі стало 
підписання меморандуму 

про співпрацю, метою якого є впровадження у практику діяльності 
Регіонального центру та Відділення ефективної співпраці, об’єднання і 
мобілізації можливостей та фахового потенціалу, обміну інформацією щодо 
потреб у наданні безоплатної правової допомоги з метою запобігання 
соціально-правовим та трудовим конфліктам, спрямування спільних зусиль 
на підвищення правової культури громадян - учасників соціально-трудових 
відносин та інших громадян, забезпечення їх конституційного права знати 
свої права і обов’язки. 
 26 квітня 2016 року, в приміщенні Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Кіровоградській області 
відбулась зустріч із 
представниками 
Всеукраїнської благодійної 
організації «Легалайф-
Україна». 
Підсумком стало підписання 
Меморандуму про співпрацю, 

метою якого є обмін інформацією щодо потреб у наданні безоплатної 
правової допомоги з метою підвищення доступу осіб з уразливих груп 
Кіровоградської області до органів правосуддя за допомогою цілодобового 
захисту/супроводу з боку адвокатів. 

17 травня 2016 року відбулась 
робоча зустріч директора Регіональ-
ного центру  Л.Кропліса з 
начальником Управління патрульної 
поліції в м. Кіровограді  А.Цюцюрою. 
Метою робочої зустрічі була  



консолідація зусиль Регіонального центру та Управління патрульної поліції 
щодо недопущення порушень прав людини на захист під час затримання, 
тортур, нелюдського поводження із затриманими. Керівники обмінялися 
думками щодо окремих аспектів професійної сфери, домовились про 
посилення  співпраці та проведення спільних заходів. Під час зустрічі були 
надані інформаційні матеріали про систему надання БПД. 

 
18 травня 2016 року на базі військової 
прокуратури Кіровоградського гарнізону 
відбулася робоча зустріч представників 
державних установ з метою обговорення 
основних кроків подальшої співпраці. 
 

 
10 червня 2016 року директор 

Регіонального центру та завідувач 
кафедри правознавства 
Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені 
 Володимира Винниченка 
обговорили положення договору 
про проведення практики 
студентів. 

Метою заходу стало створення відповідних умов для проведення практики 
студентів, з метою оволодіння ними сучасних методів та форм організації 
праці в галузі їхньої майбутньої професії. 
 Керівники продовжили зустріч у приміщенні Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на 
кафедрі правознавства. 

Фахівці Регіонального центру мали змогу надати викладачам кафедри 
вичерпну інформацію про систему безоплатної правової допомоги, 
розповсюдити інформаційні матеріали серед викладачів навчального 
закладу, задля ознайомлення та використання практичного досвіду в роботі. 
Наприкінці зустрічі керівники підписали  договір про проведення практики 
студентів вищого навчального закладу у Регіональному центрі з надання 
БВПД у Кіровоградській області. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 червня 2016 року заступник директора О.Шишкарьова взяла участь у 
засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової 
освіти населення, на якому було обговорено питання:  1) організація роботи 
щодо  попередження девіантної поведінки юнацтва та молоді; 2) про 
рекомендації, прийняті на засіданні Всеукраїнської МКМР з правової освіти 
населення 27 листопада 2015 року щодо надання безоплатної вторинної 
правової допомоги громадянам України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та 
членам їх сімей; 3)діяльність Представника Урядового уповноваженого 
Європейського суду з прав людини у Кіровоградській області  та 
регіонального відділення Секретаріату  Урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини при Головному територіальному 
управлінні юстиції у Кіровоградській області. 

 
[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 
20-ти судових засіданнях у кримінальних провадженнях. 

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

 



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

З метою здійснення 
моніторингу навчальних 
заходів, які проводяться 
органами адвокатського 
самоврядування Кіровоград-
ського регіону,  заступник 
начальника відділу організа-
ційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та 
інформації Регіонального 
центру  Нікітіна Оксана та 
головний спеціаліст Кіровоград-

ського місцевого центру з надання БВПД Пільгуй-Панченко Катерина 
Миколаївна були присутні на семінарі  Національної асоціації адвокатів 
України з підвищення кваліфікації адвокатів Кіровоградської та Черкаської 
областей, який відбувся 09 квітня 2016 року в приміщенні ПАТ НВП «Радій». 
Під час реєстрації учасників семінару та перерви між доповідями 
представникам центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
вдалось поспілкуватись з адвокатами, які не залучені до системи БВПД. У ході 
розмови з’ясувалось, що ряд  адвокатів виявили бажання долучитися 
до команди професіоналів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

28 травня 2016 року в приміщенні Регіонального центру  відбувся 
тренінг для адвокатів з питань забезпечення права на медичну допомогу 
затриманим, та особам, які відбувають покарання. Захід був організований у 
форматі обміну досвідом між адвокатами, представниками сервісних 
організацій та громадськими експертами Кіровоградщини.  
 Спікерами заходу виступили Віктор Жученя, представник 
Уповноваженого з прав людини у Кіровоградській області, та Володимир 
Куценко, тренер-адвокат з Херсону.  
 Віктор Жученя представив  презентацію «Особливості реалізації 
національного превентивного механізму в Україні: модель «Омбудсман», 
розповів присутнім про роботу та основні функції регіональних представників 
Омбудсмана та моніторів, експертну раду з питань реалізації національного 
превентивного механізму (НПМ). Також представник Уповноваженого з прав 
людини у Кіровоградській області навів перелік неурядових правозахисних 
організацій, відібраних Омбудсменом для здійснення окремих функцій НПМ. 
Особливу увагу звернули на підстави провадження справ та призначення 
перевірок Уповноваженого з прав людини, актів реагування  останнього та їх 
значення для захисту прав людини. 
         Тренер-адвокат Володимир Куценко надав присутнім інформацію про 



загальні принципи та практичні аспекти роботи адвокатів у питаннях захисту 
права на медичну допомогу затриманим, та особам, які відбувають 
покарання. 

Тренінг був 
організований 
Українською фун-
дацією правової 
допомоги, Офі-
сом Уповнова-
женого Верхов-
ної Ради з прав 
людини та Ра-
дою адвокатів 
Кіровоградської 
області, за під-
тримки Міжна-
родного Фонду 

«Відродження». 
 

[1.4.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 З метою виконання  Регіонального Плану з надання безоплатної 
правової допомоги у 2016 році, з 4 по 8 квітня 2016 року, на підставі наказу  
Регіонального центру  від 21 березня 2016 року №8-аг, фахівцями 
Регіонального центру здійснено  моніторинг  діяльності Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

14 квітня 2016 року у залі засідань Регіонального центру  відбулось 
засідання Керівної ради за участю директора Регіонального центру Леоніда 
Кропліса, заступника директора Олени Шишкарьової, директорів місцевих 
центрів з надання БВПД - Голованівського – Ольги Рибак, Кіровоградського – 
Тетяни Батранюк та Олександрійського – Анатолія Руденка. 
          На Порядку денному розглядались питання: 

 Результати проведеного моніторингу діяльності Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 Питання утворення бюро правової допомоги  
 Представлення планів з інформування територіальних громад 

щодо проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро 
допомоги. 

 
 
 
 
 



[1.5.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
26 квітня 2016 року директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Кіровоградській області 
Л.Кропліс дав інтерв’ю журналістам програми «Лінія захисту» щодо 
створення бюро правової допомоги на території Кіровоградської області 
(трансляція   відео відбулась 30 квітня 2016 року). 

10 травня 2016 року заступник директора Регіонального центру  
О. Шишкарьова та заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації Регіонального центру  
О.Салоїд взяли участі у радіопередачі «Юридична консультація», присвяченій 
«Безоплатній правовій допомозі у Кіровоградській області». 

26 квітня 2016 року опубліковано статті в інтернет-виданнях «На 
Кіровоградщині незабаром запрацюють бюро правової допомоги»  (інтернет 
- виданні"Златопіль"), «Для чого на Кіровоградщині створили бюро правової 
допомоги?» (і/в “Перша електронна газета”), «На Кіровоградщині з 1 липня 
запрацюють бюро правової допомоги» (і/в “Цілодобовий портал в місто 
"Кіровоград 24", “Гречка”). 

19 травня 2016 року в газеті “Нова газета” опубліковано статтю 
«Безоплатна правова допомога у Кіровоградській області», №20 (833). 

2 червня 2016 року,  директор Регіонaльного центру  Л. Кропліc взяв 
участь у  прес-конференції щодо створення бюро правової допомоги. У прес-
конференції також взяли участь  А.Мамченко, перший заступник начальника 

Головного територіального 
управління юстиції у 
Кіровоградській області та      Т. 
Побережна, головний спеціаліст 
Управління освіти і науки, молоді 
та спорту Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації. З представників 
вищих навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку юристів, у 

заході взяли участь І.Литвин, директор Кіровоградського інститут державного 
та муніципального права, С.Мороз, інспектор з ліцензування 
Кіровоградського інституту розвитку людини та Є. Соболь, завідувач кафедри 
правознавства  Кіровоградського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. Трансляція прес-конференції відбулась 11 та 
12 червня 2016 року в ефірі телепередачі "Лінія захисту" на каналі  
“Кіровоград”. 
 Леонід Кропліс наголосив, що кожен громадянин України має 
конституційне право на правову допомогу. Але тривалий час люди не мали 
реальної змоги повною мірою скористатися таким своїм правом. Ситуація 
почала поліпшуватися з 2013 року, коли в Україні запрацювали центри з 



надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відтоді ця система 
активно розвивається, триває і реформування територіальних органів юстиції. 
 «Відкриття бюро правової допомоги – це можливість інноваційно 
мислячої молоді отримати перспективну роботу, здобути нові знання та 
досвід. А для  територіальних  громад  області – суттєвий крок наближення до 
якісної первинної та вторинної правової допомоги, та доступу до 
правосуддя» – зазначив Леонід Кропліс. 
 Наприкінці заходу директор Регіонaльного центру з нaдaння 
безоплaтної вторинної прaвової допомоги підсумував результати конкурсу на 
посади керівників бюро, який тривав до 31 травня. 

2 червня 2016 року в газеті  “Нова газета” опубліковано статтю «Хто має 
право на безкоштовну правову допомогу?», № 22 (835) та в газеті “Народне 
слово” опубліковано статтю «Де отримати безоплатну правову допомогу», № 
22 (3252).   

29 червня 2016 року заступник директора О.Шишкарьова та заступник 
начальника відділу  організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та інформації О.Салоїд взяли участь у зйомках відеоматеріалу про 
діяльність Голованівського місцевого центру (трансляція відео 1 та 2 червня 
2016 року у передачі “Лінія захисту” на телеканалі “Кіровоград”). 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
 [2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
 

За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2016 року 
регіональним центром з надання БВПД у Кіровоградській області було 
видано 763  доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 
 1 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
 23 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 
 99 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 
 598 – для здійснення захисту за призначенням; 
 21 – 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); 
 4 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 
 9 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі. 



 Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості доручень за звітний період у 
порівнянні з попереднім періодом та аналогічним періодом минулого року.  
 

 
 
 Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період 
 

 
 


