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

 
 2 липня представники системи БПД завітали 
до Комунального закладу «Кіровоградський 
обласний соціальний центр матері та дитини» 
Кіровоградської обласної ради, який проводить 
соціальну роботу, спрямовану на профілактику 
соціального сиріцтва (покинуті батьками діти) з 
жінками, які тимчасово проживають у закладі.   
 Протягом зустрічі директори Регіонального та 
Кіровоградського місцевого центру з надання БВПД 
Леонід Кропліс та Тетяна Батранюк поцікавились, з 

якими проблемами стикаються жінки та надали правові консультації з найболючіших питань. 
Найбільше молодих жінок цікавили питання щодо позбавлення батьківських прав, виплати 
аліментів, порядку визнання батьківства. 
 Також під час спілкування з жінками працівники перейнялись життєвими проблемами 
молодих матерів та вирішили порадувати маленьких мешканців соціального центру іграшками та 
одягом. 

 Протягом 4-12 липня 2016 року проведено  
3-й етап конкурсу з відбору на посади 
начальників/заступників бюро правової допомоги 
(БПД) в районах та містах області.  На співбесіду 
було запрошено 102 претенденти, які заповнили 
он-лайн заявки на участь у конкурсі та пройшли 
його другий етап – дистанційний навчальний курс 
«Вступ до системи безоплатної правової 
допомоги». Відповідно до графіку проведення 
інтерв’ювання, 89 кандидатів на посади 

начальників/заступників начальників бюро правової допомоги з’явились до Регіонального центру. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Відповідно до наказу Мін'юсту «Про запровадження пiлотного проекту у сфері державної 

реєстрації громадських формувань» від 17 червня 2016 року №1717/5, запроваджено пілотний 
проект у сфері державної реєстрації громадських формувань, працівники регіонального та 
місцевих центрів пройшли відповідні навчання.  

На виконання доручення Міністерства юстиції України щодо проведення навчання та 
забезпечення доступу до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 11 липня 2016 року уповноважені фахівці Регіонального та Місцевих 



3 

 

центрів  взяли участь у навчанні з реєстрації громадських об'єднань,  що відбулось у приміщенні   
Кіровоградської філії «Національні інформаційні системи».  

 
26 липня 2016 року в приміщенні Регіонального центру відбулась 

робоча зустріч з представником Громадської організації «Десяте 
квітня», яка надає правову допомогу внутрішньо переміщеним 
особам. 
Учасники зустрічі – Олена Шишкарьова, заступник директора 
Регіонального центру, Тетяна Батранюк, директор Кіровоградського 

місцевого центру, Ольга Салоїд, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації, Станіслав Березніченко, заступник начальника відділу 
попередньої роботи з клієнтами та юрист Громадської організації «Десяте квітня» Володимир 
Кудря. Під час зустрічі фахівці обговорили питання, з якими постійно звертаються внутрішньо 
переміщені особи. На сьогодні вони переважно стосуються порядку отримання одноразової 
грошової допомоги, порядку призначення та виплати соціальної допомоги сім'ям із дітьми, 
надання гуманітарної та матеріальної допомоги для вирішення нагальних соціально-побутових 
проблем, отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а 
також придбання твердого побутового палива і скрапленого газу. 
 У зв’язку з цим Олена Шишкарьова підкреслила важливість поєднання спільних зусиль 
центру БВПД та громадських організацій, направлених на допомогу ВПО. 

Наприкінці зустрічі  сторони окреслили майбутні напрямки співпраці та домовились об’єднати 
свої зусилля щодо здійснення захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 
  З 17 серпня по 1 вересня 2016 року, по всій території області відбулись урочисті відкриття 

бюро правової допомоги. У презентаціях підрозділів місцевих 
центрів взяли участь всі співробітники Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області, на чолі з директором 
установи, Л. Кроплісом; директори місцевих центрів за надання 
БВПД:        О. Рибак, Т. Батранюк та А. Руденко; представники 
державних органів, установ, організацій, громадських об’єднань, 
засобів масової інформації. Крім того, 30 серпня 2016 року на  
відкриття Знам’янського бюро правової допомоги за участі 

директора Регіонального центру — Л. Кропліса,  заступником начальника відділу організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації — О.Салоїд  організовано  виїзд 
знімальної групи новин «День за днем» (ефір відбувся 01.09.2016). 
 Основні завдання проведених заходів: презентація бюро правової допомоги 
територіальним громадам, ознайомлення присутніх із завданнями новостворених бюро, 
сформування рекомендацій щодо механізму подальшої співпраці усіх суб'єктів надання правових 
послуг на рівні територіальних громад. 
 З 1 вересня  2016 року 18 бюро правової допомоги розпочали свою роботу.   
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Олександрівське бюро правової допомоги                      Новоукраїнське бюро правової допомоги 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устинівське бюро правової допомоги                                      Вільшанське бюро правової допомоги 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 

Долинське бюро правової допомоги                            Новомиргородське  бюро правової допомоги 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компаніївське бюро правової допомоги                                            Новгородківське бюро правової допом 
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Маловисківське бюро правової допомоги                            Бобринецьке бюро правової допомоги 
 

 
12 вересня 2016 року на центральних вулицях міста 
Кропивницький, фахівці Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області провели 
«вуличне інформування» щодо права на безоплатну 
правову допомогу. 
 Представники системи БВПД розповіли 
громадянам про місію системи безоплатної правової 
допомоги – створити рівні можливості для кожного 
вирішувати свої життєві проблеми у правовий спосіб. 
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14 вересня 2016 року Д. Вержицький, начальник відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Регіонального центру взяв участь в засіданні круглого столу 
«Надання безоплатної правової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам», яке відбулось у   приміщенні 
Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Дмитро Вержицький звернув увагу присутніх на те, що 
призначення захисника у кримінальному процесі здійснюється 
відповідно до положень Кримінального процесуального 

кодексу України. Адвокати цілодобово надають правові послуги на підставі доручень центрів. 
Повідомлення та процесуальні документи опрацьовуються черговими центрів, які реєструють 
повідомлення про затримання осіб та протягом години призначають захисника. Також, наголосив, 
що внутрішньо переміщені особи також мають право на призначення адвоката у кримінальному 
процесі.   

 
23 вересня 2016 року з метою активізації 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги, директор Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області Леонід 
Кропліс завітав до Знам’янського та 
Світловодського бюро правової допомоги. 
 Метою візиту було ознайомлення з роботою 
новостворених бюро та станом матеріально-
технічного забезпечення відповідних приміщень. 
Метою візиту було ознайомлення з роботою 
новостворених бюро та станом матеріально-
технічного забезпечення відповідних приміщень. 
 Під час відвідування Знам’янського бюро 

правової допомоги Леонід Кропліс провів особистий прийом громадян. 
Директор Регіонального центру надав присутнім роз’яснення щодо порядку отримання 

земельної ділянки учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства, щодо 
вирішення питання судового спору з комерційним банком про сплату боргу, розповів про пільги 
при працевлаштуванні учасників АТО та торкнувся інших соціальних питань. 
З моменту відкриття бюро правової допомоги, в м. Знам’янка до фахівців звернулося 114 
громадян, в Світловодську - 117. Мешканці потребували отримання консультацій та роз’яснень з 
питань соціального забезпечення, земельних питань, питань трудового та сімейного права. Це 
приклад реального досвіду реалізації плану розширення мережі точок активного поширення 
правової інформації та доступу до правової допомоги на рівні територіальних громад. 
 

[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.  
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З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром упродовж звітного періоду 
здійснено моніторинг  якості роботи адвокатів у 18-ти судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях. 

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

 
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 
 20 вересня 2016 року  Антон Коробєйніков, начальник відділу інформації підтримки та 
розвитку інфраструктури Регіонального центру та адвокати системи БВПД Ангеліна Дуднік, 
Анастасія Шепеленко, Володимир Буряк, Марина Гуцул,  Оксана Сьора, Олександра Любович,    
взяли   участь  у  презентації  результатів   моніторингу реалізації  Кримінального процесуального 
кодексу України, який проводився за ініціативи Уповноваженого з прав людини  та за підтримки 
Ради Європи в рамках проекту “Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”, а також 
Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні 
Департаменту юстиції США та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Захід відбвуся у м. 
Черкаси в приміщенні готелю “Україна” (вул. Лісова, 1).  

 
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 

В рамках виконання Регіонального Плану надання БВПД у 2016 році, 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.  

29 вересня 2016 року у 
приміщенні Регіонального центру 
відбулась робоча зустріч директора 
Регіонального центру Леоніда 
Кропліса, заступника директора 
Олени Шишкарьової  з 
уповноваженим Голови Національної 
поліції з питань контролю  за 
дотриманням прав людини в 
поліцейській діяльності старшим 
інспектором Управління за 
дотриманням прав людини 

Миколою Сульжуком.  Під час заходу домовились про проведення спільних лекцій для 
поліцейських області, оперативного реагування на повідомлення про порушення прав громадян 
затриманих за    підозрою у вчиненні кримінального та/або адміністративного правопорушення. 
 4 жовтня 2016 року, фахівці Регіонального 
центру (Дмитро Вержицький, начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та Ольга Салоїд, заступник начальника 
відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації)   провели 
робочу зустріч з представниками Кіровоградського 
обласного контактного центру.   

Метою зустрічі  було обговорення актуальних 
питань, з якими найчастіше звертаються громадяни та подальше налагодження співробітництва 
між державними організаціями. 
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[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.  
 

28 – 29 липня 2016 року, фахівці Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області відвідали Олександрійський місцевий 
центр, аби разом з колегами обговорити актуальні робочі 
питання. 
 У складі робочої групи працювали співробітники 
Регіонального центру з надання БВПД на Кіровоградщині: 
Леонід Кропліс, директор установи, Валентина Ткач, начальник 
відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та інформації, Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Юлія Сосна, начальник відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів, Антон Коробєйніков, начальник відділу підтримки 
та розвитку інфраструктури. 
 У процесі здійснення моніторингу діяльності 
Олександрійським місцевим центром з надання БВПД, 
фахівцями Регіонального центру було перевірено відділи 
правової інформації та консультацій; правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання БППД; організації надання 
БВПД та роботи з адвокатами; персоналу, інформаційної та 
матеріальної інфраструктури. 
З метою вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які 
звертаються до Олександрійського місцевого центру, Леонід 
Кропліс провів особистий прийом громадян. До керівника 
Регіонального центру з надання БВПД зверталися громадяни з питаннями щодо захисту права 
своєї сім’ї на безпечне для свого життя існування, порядку укладення договору оренди житлового 
приміщення для призначення житлової субсидії, спірних питань з банком щодо повернення 
зниклих з банківських рахунків коштів. Леонід Кропліс надав громадянам юридичні консультації та 
роз’яснення з поставлених питань.  
 

 11 серпня 2016 року в приміщенні Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області відбувся установчий 
семінар для новопризначених працівників бюро правової 
допомоги. 
 У роботі навчального заходу взяли участь 
представники експертної групи: Сергій Троценко, 
заступник директора Координаційного центру з надання 

правової допомоги, Наталія Радушинська, заступник директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Житомирській області, Наталія Шестерніна, начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії із суб’єктами надання первинної правової допомоги Сумського місцевого центру, 
директор регіонального центру у Кіровоградській області – Леонід Кропліс, а також директори 
місцевих центрів з надання БВПД – Ольга Рибак, Тетяна Батранюк та Анатолій Руденко. 
 Метою семінару було обговорення першочергових кроків з організації роботи бюро 
напередодні їх відкриття 1 вересня цього року. 
 Сергій Троценко звернув увагу новопризначених працівників бюро правової допомоги на 
місії системи та цінностях, без розуміння яких робота в системі безоплатної правової допомоги 
неможлива. 
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 У процесі роботи семінару директори, а також начальники відділів місцевих центрів 
представили ознайомчі презентації, під час перегляду яких учасники мали змогу обговорити місію 
та бачення системи надання безоплатної правової допомоги, а також цінності, які сповідує її 
команда. Також говорили про місце бюро в системі БПД, їхню роль для громадян та основні, у тому 
числі, першочергові завдання, що постають перед працівниками бюро. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
31 серпня 2016 року у приміщенні  Регіонального центру  відбулось засідання Керівної ради 

за участю директора Регіонального центру Л. Кропліса, заступника директора  О. Шишкарьової, 
директорів місцевих центрів  (Голованівського – О. Рибак, Кіровоградського – Т. Батранюк та 
Олександрійського – А. Руденка). На порядку денному розглядались питання готовності бюро 
правової допомоги до роботи. 

 16 вересня 2016 року в приміщенні Регіонального 
центру відбувся тренінг для начальників та головних 
спеціалістів відділів правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Голованівського, Кіровоградського та 
Олександрійського місцевих центрів. Мета зустрічі – 
вдосконалення навичок написання статей, обговорення 
інструментів та способів залучення ЗМІ, обмін 
досвідом.У заході взяли участь  О. Шишкарьова, 

заступник директора центру та інтегратори – О. Лісовий, Ю. Парахонько, О. Морозова та    В. 
Світановський.  Тренінг проводила заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення, діяльності та інформації Ольга Салоїд. 
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[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх 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. 

 28 липня 2016 року, в ефірі – радіопередачі "Час 
реформ", фахівці системи безоплатної правової допомоги 
розповіли слухачам про діяльність Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області, зупинившись, 
зокрема, на впровадженні пілотного проекту у сфері 
державної реєстрації громадських формувань.  
 Олена Шишкарьова, заступник директора, 
 розповідала слухачам про те, що на території 
Кіровоградщини діє Регіональний центр з надання 

безоплатної правової допомоги в області, який забезпечує надання правової допомоги у 
кримінальному процесі. У цивільних та адміністративних справах забезпечують надання правової 
допомоги місцеві центри, яких на території області три: Голованівський, Олександрійський та 
Кіровоградський. Також заступник директора наголосила на тому, що з 1 вересня будуть відкриті 
бюро правової допомоги в районах, які нададуть можливість громадянам отримувати правову 
допомогу за місцем проживання. 
 Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги детально зупинився на видах правових послуг та суб’єктах, які мають право на 
безоплатну правову допомогу. Звернув увагу та тому, що основними нормами, які регулюють 
надання БВПД у кримінальному процесі, є Конституція України, Кримінальний процесуальний 
кодекс України, а також Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. 
 Ольга Салоїд, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації  повідомила радіослухачів, що сьогодні в Україні 
запроваджується пілотний проект у сфері державної реєстрації громадських формувань. Нові 
функції, які отримають центри дадуть змогу мешканцям області реєструвати громадські 
об’єднання на місцях. 

 
25  серпня 2016 року в ефірі телепередачі “Тема дня”,  
заступник   директора  Регіонального центру   О.  
Шишкарьова розповіла  про відкриття  бюро 
правової допомоги, а також про діяльність на 
території Кіровоградської області Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та місцевих центрів– Голованівського, 
Кіровоградського та Олександрійського.   
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31  серпня 2016 року заступником начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації — О.Салоїд організовано виступ директорів місцевих 
центрів у телепередачі «Радіомайдан» НТКУ «Кіровоградська регіональна дирекція» 
телерадіостанція «Скіфія-центр».  

Протягом звітного періоду були опубліковані статті: 
- «З першого вересня запрацюють бюро правової допомоги», в газеті  «Вечірня газета» №27 

(1475), 08.07.2016;  
- опубліковано статтю «Громадські об'єднання реєструватимуть на місцях», в газеті «Нова 

газета» №28 (841), 14.07.2016;  
- в інтернет-виданні «Рідний Кіровоград» опубліковано статтю «Кропивничан чекає 

спрощення подачі документів для реєстрації громадських об'єднань», 18.07.2016  
- 18  серпня  2016 року інтернет-виданні «Рідний край» опубліковано статтю «З 1 вересня на 

Кіровоградщині запрацюють 18 бюро правової допомоги»  
 - «З 1 вересня на Кіровоградщині запрацюють 18 бюро правової допомоги»//«Нова газета», 
24.08.2016, № 34 (847), стор. 2, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації — О.Салоїд; 
 - «З вересня на Кіровоградщині запрацюють 18 бюро правової допомоги» // “Народне 
слово”, 25.08.2016, № 34 (3264), стор. 15, О.Салоїд - заступник начальника відділу організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
 - «З 1 вересня запрацюють 18 бюро правової допомоги»// «Трудівник Устинівщини» 
01.09.2016, № 65 (9725), стор. 4, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації – О.Салоїд.  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 [2.1.] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01 липня  по 30 вересня 2016 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Кіровоградській області було видано 568 доручень адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

 13 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 5 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 65 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального з-ва вважаються 

затриманим та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 432 – для здійснення захисту за призначенням;  
 28 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  
 13 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  
 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 6 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК; 
 6 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

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

 
З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром з 01 липня по 30 вересня 

2016 року: 
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 
 проведено 3 бесіди з клієнтами; 
 поведено 211 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 


