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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
 

У межах виконання  Плану надання безоплатної правової допомоги  у 2016 році, з метою 
розширення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги,  Регіональним центром  
проводиться робота, спрямована на розширення доступу до БПД: проведення інформаційно-
просвітницьких заходів, “вуличних” інформувань,  поширення інформаційних матеріалів про 
систему БПД, співпраця з  державними органами, громадськими організаціями, тощо.  
 

 Так, 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. 
 На думку учасників робочої зустрічі, подальша співпраця між державними установами 
може бути реалізована шляхом інформування громадян про можливість отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги та перенаправлення осіб, які її потребують, до місцевих та 
Регіонального центрів з надання БВПД.  

 
25 жовтня 2016 року Олена Шишкарьова, 

заступник директора регіонального центру та 
 Дмитро Вержицький, начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провели правопросвітню 
лекцію для студентської молоді 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету ім. В. Винниченка. 

Олена Шишкарьова розповіла студентам-
першокурсникам, що з 1 січня 2013 року в Україні 

впроваджено в дію систему безоплатної вторинної  правової допомоги, що стало вагомим 
кроком у напрямі реалізації положень Конституції України, а саме – статті 59, яка гарантує право 
кожного на правову допомогу. 

Дмитро Вержицький звернув увагу студентів-правників на тому, що на Кіровоградщині діє 
Регіональний центр з надання БВПД в області, який забезпечує надання правової допомоги у 
кримінальному процесі. Адвокати цілодобово надають правові послуги на підставі доручень 
центру. Повідомлення про затримання реєструють чергові центру та протягом години 
призначають адвоката. 

Також представники Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області 
розповіли про те, що в Україні запроваджується пілотний проект у сфері державної реєстрації 
громадських формувань. 

Наприкінці правоосвітнього заходу фахівці регіонального центру роздали студентській 
молоді буклети з інформацією про безоплатну правову допомогу та відповіли 
на поставлені запитання.  
 



 25 - 26 жовтня 2016 року, в приміщенні 
Регіонального центру відбувся дводенний тренінг 
«Соціально-психологічний супровід сім’ї на всіх етапах 
розкриття ВІЛ-позитивного статусу дитині». 

На заході були присутні – Юлія Сосна, начальник 
відділу забезпечення якості правової допомоги 
Регіонального центру, Катерина Панделі, тренер, 
психолог по роботі з дітьми та дорослими, а також 

представники Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ (людей, які живуть з ВІЛ)». 

Юлія Сосна розповіла присутнім про те, що з січня 2013 року на Кіровоградщині розпочав 
роботу Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області (у 
кримінальних справах). А з 1 липня 2015 року у громадян з’явилась можливість отримувати 
безоплатну вторинну правову допомогу у місцевих центрах, які представляють інтереси 
громадян у цивільних та адміністративних справах, яких на території області три: 
Голованівський, Олександрійський та Кіровоградський. 

27 жовтня 2016 року, на Кіровоградщині перебував з робочим візитом заступник 
директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги Олександр 
Баранов. У рамках відрядження він 
ознайомився з роботою регіонального 
та місцевого центрів з надання БВПД, а 
також провів особистий прийом 
громадян у Знам’янському бюро 
правової допомоги. 

Під час перебування у 
Кропивницькому Олександр Баранов, 
разом з директором Регіонального 

центру Леонідом Кроплісом відвідали дистанційний 
пункт консультування громадян, який розміщений у 
приміщенні Центру надання адміністративних послуг 
за адресою: вул. Велика Перспективна, 41 (каб. 119). 

Під час зустрічі представники системи БПД 
обговорили актуальні соціальні питання, з якими 
найчастіше звертаються громадяни. 

Під час відвідування Знам’янського бюро правової 
допомоги заступник директора Координаційного 
центру разом з очільниками міських та районних рад провів прийом громадян. 

   
3 листопада 2016 року, співробітники Регіонального центру провели урок правових 

знань для старшокласників КЗ "НВО "Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16 - дитячого 
юнацького центру "Лідер". 

У заході взяли участь – Дмитро Вержицький, 
начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Ольга Салоїд, заступник 
начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації, Євгеній Чікіріс, 
заступник начальника відділу фінансів, котрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку. 
Ольга Салоїд розповіла учням про місію системи безоплатної правової допомоги – 

створити рівні можливості для кожного вирішувати свої життєві проблеми у правовий спосіб. 



Дмитро Вержицький підкреслив, що безоплатна 
правова допомога надається соціально вразливим 
категоріям осіб, передусім малозабезпеченим, 
інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, біженцям, ветеранам війни, 
учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників 
бойових дій, реабілітованим особам. 

Євгеній Чікіріс ознайомив учнів з чинною 
нормативно-правовою базою, зокрема Конвенцією ООН про права дитини. 

Також, детально зупинився на особливостях кримінальної відповідальності та 
покараннях неповнолітніх 

Наприкінці уроку представники регіонального центру надали консультації та роз’яснення 
з правових питань та роздали присутнім інформаційні буклети. 

                   
10 листопада 2016 року, представники 

системи безоплатної вторинної правової 
допомоги  взяли участь у 
презентації інформаційного посібника про 
права учасників АТО, яка відбулась у Прес-клубі 
реформ м. Кропивницький. 

У презентації «Пам’ятки учасникам АТО» 
взяли участь – Олена Шишкарьова, заступник 
директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 

Кіровоградській області та Ольга Салоїд, заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації, а також фахівці Кіровоградського місцевого 
центру з надання БВПД – Тетяна Батранюк, 
директор установи, Олена Морозова, 
начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги та Тетяна 
Тур головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги. 

Представили видання Антон Красов, 
юрист Всеукраїнської правозахисної 
громадської організації «Юридична Сотня» та Світлана Марченко, представник державної 
служби у справах ветеранів війни та учасників АТО в Кіровоградській області. 

Юрист Всеукраїнської правозахисної громадської організації «Юридична Сотня» Антон 
Красов звернув увагу присутніх на тому, що така пам'ятка має найголовніші переваги: легка 
форма сприйняття, доступність, комплексність, джерело самоосвіти, практичність, відкритість. 
Примірники безкоштовно будуть максимально поширюватись серед військовослужбовців міста 
та області. 

                                     
5 грудня 2016 року Євгенія Хабзей, головний спеціаліст 

відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та інформації відвідала НВК ЗОШ №34 - ліцей 
«Сучасник», та ознайомила школярів з системою безоплатної 
правової допомоги. 

Євгенія Хабзей розповіла учням про те, що основною 
місією системи БПД є захист прав людини шляхом 



забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових 
можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп та 
територіальних громад. 

7 грудня 2016 року  фахівці 
Регіонального центру  провели екскурсію для 
учнів дев’ятого класу  спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    № 6 
у приміщенні Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області. 

Під час екскурсії  Олена Шишкарьова, 
заступник директора Регіонального центру 
 розповіла учням про те, що 10 грудня за 
пропозицією  Генеральної асамблеї 

ООН відзначається міжнародне свято – День прав людини, знаменуючи річницю ухвалення 
Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році. 

Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання  безоплатної вторинної 
правової допомоги повідомив старшокласникам про 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. 

Адвокат Тетяна Ромаданова навела учням приклади позитивних справ. Зокрема 
розповіла про те, що нещодавно завершилась 
цивільна справа, в якій за позовом державних 
органів щодо позбавлення матері батьківських 
прав, основним доводом позову було те, що 
матір дитини раніше відбувала покарання в 
місцях позбавлення волі та те, що дитина 
потрібна матері для отримання коштів від 
держави. Та, детально, вивчивши та дослідивши 
всі матеріали справи та доводи позивачів, 
вдалося досягти  позитивного рішення суду, у 
зв’язку з чим, дитина залишилась з матір’ю. Суд прийняв до уваги доводи про те, що 
залишившись з матір’ю дитина не буде позбавлена материнського тепла та піклування.  

Результатом зустрічі стала домовленість про проведення уроків правових знань для учнів 
загальноосвітніх шкільних закладів. 

 
27 грудня 2016 року на площі Героїв 

Майдану міста Кропивницький, представники 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Кіровоградській області провели «вуличне 
інформування» щодо права на безоплатну 
правову допомогу. 

У роботі з інформування взяли участь всі 
працівники Регіонального центру з надання 
БВПД на чолі з директором установи Леонідом  
Кроплісом. 

Представники системи БВПД нагадали мешканцям міста про те, що безоплатна вторинна 
правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для 
доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення 
представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних 



органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів 
процесуального характеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
[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 18-ти судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях. 

Також з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами. Так в IV кварталі було 
проведено 3 бесіди - клієнти задоволені діями адвокатів, проведено 237 перевірок 
достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на 
БВПД. 53 

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

ними.                                                     
28 жовтня 2016 року, директор Регіонального 

центру Леонід Кропліс взяв участь у засіданні круглого 
столу «Регіональне обговорення системи відбору 
адвокатів, які залучаються до надання безоплатної 
правової допомоги», який відбувся у м. Полтава. Захід 
організований проектом «Подальша підтримка реформи 
кримінальної юстиції в Україні», який впроваджується за 
фінансування уряду Данії. 

Метою даного проекту є використання 
органами прокуратури та системою безоплатної 
правової допомоги в Україні підвищеного 

інституційного та професійного потенціалу для впровадження реформи кримінальної 
юстиції, забезпечуючи повну відповідність стандартам Ради Європи. 

До обговорення були запрошені керівники Регіональних центрів з надання БВПД з 
Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Харківської  областей, а 



також консультанти та учасники проекту, які були членами комісій з відбору адвокатів та 
представляють різні сфери – адвокатуру, суди, громадські організації, Головне територіальне 
управління юстиції. 

Учасники круглого столу поділилися досвідом щодо процесу відбору адвокатів у 
регіонах, висловили думки щодо якості роботи адвокатів, критеріїв її оцінювання. 

Присутні обмінялися думками щодо діяльності кожного регіону у напрямку відбору 
адвокатів для системи безоплатної правової допомоги. Окремо зупинилися на перевагах та 
недоліках у роботі Регіональних центрів у даному напрямку, а також звернули увагу на шляхи 
удосконалення діяльності щодо ефективного відбору адвокатів  для надання якісної правової 
допомоги клієнтам центрів та бюро. 

 
У рамках моніторингу навчальних заходів, 

які проводяться органами адвокатського 
самоврядування Кіровоградського регіону 4 
листопада 2016 року, начальник відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального 
центру з надання БВПД у Кіровоградській 
області Юлія Сосна, відвідала заняття для 
адвокатів. 

 
Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ спільно з 

Радою адвокатів Кіровоградської області провели низку лекцій відомих адвокатів на теми 
захисту професійних прав, а також питань дотримання адвокатської етики. 

На заході обговорювались питання загального стану адвокатури в Україні, особливостей 
здійснення захисту адвоката під час затримання, обрання запобіжного заходу, обшуку; 
особливостей здійснення адвокатської діяльності під загрозою, інших порушень прав адвокатів. 

 
9 листопада 2016 року в приміщенні 

Регіонального центру відбулась робоча 
зустріч з ініціативною групою адвокатів 
системи безоплатної правової допомоги. 

На нараді обговорювались робочі 
питання, що виникають до розрахунків оплати 
послуг адвокатів БВПД у цивільних та 
адміністративних справах. 

Участь у робочій зустрічі взяли – Леонід 
Кропліс, директор установи, Олена 

Шишкарьова, заступник директора, Тетяна Батранюк, директор Кіровоградського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, начальники відділів організації 
надання БВПД та роботи з адвокатами, а також адвокати, які надають безоплатну правову 
допомогу. 

Леонід Кропліс звернув увагу присутніх на тому, що метою зустрічі є узгодження 
взаємоприйнятного підходу щодо перевірки актів та розрахунку оплати послуг адвокатів. 

Олена Шишкарьова наголосила на необхідності дотримання Порядку оплати послуг та 
відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД під час складання адвокатами актів та 
заповнення розрахунків розміру винагороди з метою недопущення неналежного використання 
бюджетних коштів. 

Анастасія Шепеленко, заступник Голови Кіровоградського відділення ГО «Об’єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» розповіла про те, що під час перевірки 
актів виникли деякі розбіжності між адвокатом та Регіональним центром з надання БВПД у 



Кіровоградській області по розрахунку оплати послуг адвоката з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

Тетяна Суліменко, адвокат, який надає безоплатну правову допомогу внесла пропозицію 
щодо можливості оплати за спілкування з клієнтом, листування з клієнтом, побачень з 
клієнтами, які є досить проблемними тощо. 

Євгеній Чікіріс, заступник начальника відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 
бухгалтерського обліку наголосив присутнім, що оплата послуг адвоката здійснюється 
відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

Наприкінці зустрічі Леонід Кропліс запропонував співпрацювати у цьому ж темпі та 
вирішувати розбіжності щодо оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу, шляхом досягнення загального висновку, який мінімізує виникнення в подальшому 
подібних розбіжностей. Також очільник установи, запропонував ГО «Об’єднання адвокатів, які 
надають безоплатну правову допомогу» розробити методичні рекомендації щодо обговорених 
питань та надати їх до Регіонального центру з метою ефективного функціонування системи 
БВПД на Кіровоградщині. 
 

[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.  
  

 23 – 24 листопада 2016 року, фахівці 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській 
області відвідали Голованівський місцевий центр, 
аби разом з колегами обговорити актуальні робочі 
питання. 

У складі робочої групи працювали 
співробітники Регіонального центру з надання 
БВПД на Кіровоградщині: Олена Шишкарьова, 
заступник директора установи, Валентина Ткач, 

начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
інформації, Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
З метою вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які 

звертаються до Голованів-
ського місцевого центру, Олена 
Шишкарьова здійснила особи-
стий прийом громадян. До 
заступника керівника Регіо-
нального центру з надання 
БВПД зверталися громадяни з 
питаннями щодо незаконного 
заволодіння житловим будин-



ком, встановлення родинних відносин та отримання земельної ділянки під будівництво та для 
ведення особистого селянського господарства учаснику АТО. Олена Шишкарьова   надала 
громадянам юридичні консультації та роз’яснення з поставлених питань. 
  

25 листопада 2016 року, директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області Леонід Кропліс з робочим візитом 
перебував у Новгородківському, Долинському та 
Устинівському бюро правової допомоги. 
         У рамках робочої поїздки Леонід Кропліс зустрівся із 
керівниками бюро правової допомоги, які поділились 
досягненнями в роботі. Так, з моменту відкриття, до 
зазначених бюро правової допомоги вже звернулося 749  
 

Під час перебування в Устинівському бюро правової 
допомоги директор Регіонального центру провів особистий 
прийом громадян, які звернулись з питанням щодо 
зменшення суми виплати аліментів. 

Під час зустрічі представники системи БПД обговорили 
актуальні соціальні питання, з якими найчастіше звертаються 
громадяни.  

 
З метою стратегічного планування діяльності 

центрів з надання БВПД, 22 грудня 2016 року, в 
приміщенні Регіонального центру відбулось 
засідання Керівної ради. 

На нараді обговорювались пропозиції  щодо 
стратегічного планування діяльності регіонального 
та місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; питання 
 забезпечення ефективної функціональної 
взаємодії усередині системи, зокрема, між 
місцевими та регіональним центрам з надання 

БВПД; забезпеченні якості надання безоплатної правової допомоги. 
У роботі Керівної ради взяли участь співробітники Регіонального центру з надання БВПД 

на Кіровоградщині: Леонід Кропліс, директор установи, Олена Шишкарьова, заступник 
директора, Наталія Зінов’єва, головний бухгалтер та начальники відділів. 

На заході також були присутніми директори місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги – Ольга Рибак, Тетяна Батранюк, Анатолій Руденко та бухгалтери. 

Леонід Кропліс наголосив присутнім на тому, що потрібно і далі активно працювати 
над розвитком системи безоплатної правової допомоги та посиленням правової спроможності 
громад у нашому регіоні. У плануванні роботи центрів необхідно керуватися ключовими 
пріоритетами розвитку системи БПД на 2017 рік. 

Протягом наради директори та бухгалтери місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги представили плани роботи на 2017 рік та пропозиції до 
фінансування, під час обговорення яких були внесені відповідні зміни. 

 
[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 державними органами, органами 
місцевого самоврядування, громадськими правозахисними організаціями тощо.  
 

    26 жовтня 2016 року, у ході робочої 
зустрічі, відбулось підписання Меморандуму про 
співпрацю між Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області та уповноваженим Голови 
Національної поліції за дотриманням прав людини в 
поліцейській діяльності. Підставою для 
підписання Меморандуму між державними 
інституціями стало спрямування спільних зусиль на 
співпрацю в частині попередження, виявлення та 

недопущення випадків порушень прав і свобод  осіб, затриманих за підозрою у вчиненні 
кримінального та/або адміністративного правопорушення, порушень права на захист, 
права на безоплатну вторинну правову допомогу.  

Положеннями Меморандуму передбачено 
висвітлення інформації про випадки катувань та 
інших жорстких, нелюдських або таких, що 
принижують  людську гідність, видів поводження, 
перешкоджання адвокатській діяльності, 
порушення права на захист, права на безоплатну 
правову допомогу; організація спільних заходів, 
спрямованих на підвищення рівня правової 
поінформованості поліцейських, працівників 
системи надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу тощо. 
17 листопада 2016 року, у ході робочої 

зустрічі, відбулось підписання Меморандуму 
про співпрацю між Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області 
та Кіровоградським обласним центром 
зайнятості. 

Документ підписали директор 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській 

області Леонід Кропліс та директор Кіровоградського обласного центру зайнятості Юрій 
Слоневський. 

Метою Меморандуму  є об’єднання 
зусиль Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області та Кіровоградського 
обласного центру зайнятості, спрямованих 
на співпрацю в частині формування 
сприятливого середовища та забезпечення 
реалізації ефективної державної політики у 



сфері зайнятості населення та розширення можливостей доступу до безоплатної правової 
допомоги для громадян, які звертаються до центрів зайнятості. 

У рамках виконання Меморандуму сторони домовилися про те, що зусиллями фахівців 
державної служби зайнятості та системи безоплатної правової допомоги,  для безробітних 
будуть проводитися інформаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності 
населення щодо захисту їхніх прав. 

 
 

[1.7.]   Взаємодія із засобами масової інформації. 
  

30 жовтня 2016 року О.Шишкарьова - заступник директора Регіонального  центру, 
Д.Вержицький - начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Т.Суліменко – адвокат в ефірі  радіопередачі "Юридична консультація" НТКУ 
"Кіровоградська регіональна дирекція" телерадіостанція "Скіфія-центр" розповіли про 
безоплатну правову допомогу на Кіровоградщині. 
  

У рамках реалізації заходів, 
передбачених Меморандумом про 
співпрацю  між Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області та 
Кіровоградським обласним центром 
зайнятості,  8 грудня 2016 року, Олена 
Шишкарьова, заступник директора 
Регіонального центру та Богдан Стоян, 
заступник директора Кіровоградського  
обласного центру зайнятості  взяли участь у 

телепередачі «Ранкова кава». 
У ефірі телепередачі «Ранкова кава»  Олена Шишкарьова наголосила на тому, 

 що сьогодні дуже важливо, щоб кожна 
людина знала свої права, могла їх 
правильно реалізувати, та за необхід-
ності захистити. 

Адже місія системи безоплатної 
правової допомоги полягає у захисті 
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. 
Богдан Стоян наголосив на тому, що у рамках виконання 

Меморандуму зусиллями фахівців державної служби зайнятості та 
системи безоплатної правової допомоги, для безробітних 
проводяться інформаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня 
правової обізнаності населення щодо захисту їхніх прав.  

31 грудня 2016 року, Леонід Кропліс,  директор Регіонального 
центру розповів про  підсумки роботи центру у 2016 році та новини 
в системі БПД у відеосюжеті  телепередачі "Лінія захисту" НТКУ 
"Кіровоградська регіональна дирекція" телерадіостанція "Скіфія-
центр".  

Протягом звітного періоду були опубліковані статті: 



- На Кіровоградщині розпочав роботу дистанційний пункт консультування громадян//Інтернат 
портал «Рідний Край», 13.10.2016; 
- На Кіровоградщині розпочав роботу дистанційний пункт консультування громадян//Інтернат 
портал «Златопіль», 13.10.2016; 
 - На Кіровоградщині розпочав роботу дистанційний пункт консультування громадян//Інтернат 
портал «Факел», 13.10.2016; 
-    На Кіровоградщині розпочав роботу дистанційний пункт консультування громадян// 
27.10.2016, "Нова газета", № 43 (856), стр. 3, О.Салоїд - заступник начальника відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
-   На Кіровоградщині зареєструвати громадські формування можна у місцевих центрах з 
надання БВПД// 27.10.2016, "21-й канал", № 43 (1289), стр. 10, О.Салоїд - заступник начальника 
відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
-  Кропивничан запрошують взяти участь у програмі "Адвокат майбутнього"// 14.11.2016, 
Інтернет портал "Перша електронна газета, О.Салоїд - заступник начальника відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
- Кропивничан запрошують взяти участь у програмі "Адвокат майбутнього"// 14.11.2016, 
Інтернет портал "Рідний край", О.Салоїд - заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
- Кропивничан запрошують взяти участь у програмі "Адвокат майбутнього"// 14.11.2016, 
Інтернет портал "Факел", О.Салоїд - заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
- Кропивничан запрошують взяти участь у програмі "Адвокат майбутнього"// 14.11.2016, 
Інтернет портал "Златопіль", О.Салоїд - заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації; 
- «Зростай серед кращих» – в Україні оголошено відбір учасників для участі у програмі «Адвокат 
майбутнього»// «Все про все», №45(1253), 16.11.2016, стр. 39,  О.Шишкарьова — заступник 
директора. 
- «Зростай серед кращих» – в Україні оголошено відбір учасників для участі у програмі «Адвокат 
майбутнього»// «Все про все», №45(1253), 16.11.2016, стр. 39,  О.Шишкарьова — заступник 
директора. 
- Оголошено відбір для участі у програмі "Адвокат майбутнього"// Газета "Нова газета", № 46 
(859), стр. 3, 17.11.2016, О.Салоїд - заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації  
- На Кіровоградщині шукають "Адвокатів майбутнього"// Інтернет портал "Кавун", 05.12.2016, 
О.Салоїд - заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та інформації  
- Найбільш незахищені суспільні групи отримають доступ до безоплатної правової допомоги// 
Інформаційно-аналітичний дайджест "Факти Єлисаветградщини", 22.12.2016, О.Салоїд - 
заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
інформації  
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01.10.2016 по 31.12.2016 року регіональним центром з 
надання БВПД у Кіровоградській області було видано 663 доручень адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

 27 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 79 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  



 488 – для здійснення захисту за призначенням;  
 37 – 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);  
 15 – 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.  

 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період. 

 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром  продовж IV кварталу 
2016 року: 
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 
 проведено 3 бесід з клієнтами; 
 проведено 53 анонімних анкетувань адвокатів; 
 поведено 237 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 


