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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги  

на 2018 рік у Кіровоградській області   
станом на 31 грудня 2018 року 

  
 
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. 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру. 
[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 
 Підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво) є 

одним із основних завдань центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тому, з 
метою підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, 
збільшення реальних можливостей реалізації громадянами своїх прав, недопущення порушення їхніх 
прав, розширення доступу до безоплатної правової допомоги та поширення інформації про 
можливість її надання фахівцями та фахівчинями   Регіонального та місцевих  центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області протягом 2018 року проведено 
низку правопросвітницьких заходів, у тому числі в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО».  Представники 
Регіонального та місцевих центрів відвідували навчальні заклади, державні установи, де проводили 
тематичні семінари, лекції для вразливих категорій громадян, зокрема, дітей, молоді, пенсіонерів, 
інвалідів, учасників антитерористичної операції,  безробітних і ін., а також громадських активістів, 
вчителів та педагогічних працівників з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 
населення. На заходах представники розповідали про систему безоплатної вторинної правової 
допомоги, основні права та обов’язки громадян, новації у законодавстві тощо.  

Так, 09 січня 2018 року, у Маловисківському районному центрі зайнятості відбувся 
інформаційний семінар для безробітних за участю начальника 
Маловисківського бюро правової допомоги Марини Кучеренко. 

Керівник Бюро  розповіла присутнім  про діяльність та 
послуги системи безоплатної правової допомоги. Вона 
поінформувала  безробітних про їхні  права та обов’язки, в тому 
числі про право на захист та можливість представництва інтересів 
особи в судах, інших державних органах  місцевого 
самоврядування, перед іншими особами, про можливість 
отримання допомоги у складанні документів процесуального 
характеру. А також – про рівний доступ соціально незахищених 

категорій громадян до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах. 
          Під час заходу Марина Кучеренко розповіла і про загальнонаціональний проект «Я МАЮ 
ПРАВО!». Розповіла про те, що проект спрямований на те, щоб дати українцям знання про свої права і 
практичні навички того, як ці права реалізовувати та захищати. 

1 лютого 2018 року у рамках 
правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО», у Кіровоградській 
обласній бібліотеці для юнацтва 
ім. Є. Маланюка, адвокат 
Володимир Буряк та фахівчині 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській 
області – заступниця директора 
Олена Шишкарьова та начальниця  
відділу комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної 

інформації Ольга Салоїд, говорили з учнями 9-х класів Кіровоградського обласного 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю 
про права, правопорушення та їх наслідки. 

 



3 
 

Під час спілкування з учнями Олена Шишкарьова наголосила на тому, що розширено категорію 
дітей як суб’єктів права на БВПД - отримати її відтепер 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, а також особи, які стали жертвами 
домашнього насильства. 

Володимир Буряк поінформував про юридичну відповідальність неповнолітніх; про види та 
заходи виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх у разі вчинення злочину. Окрім того, 
адвокат розповів про можливість застосування покарання за вчинене протиправне діяння, про 
цивільну відповідальність за завдану майнову шкоду та накладення адміністративного стягнення у разі 
вчинення адміністративного проступку. 

Про правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО» детально розповіла Ольга Салоїд. Зокрема, 
вона повідомила, що 2018 рік за Указом Президента України оголошений роком реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». Цей проект сприяє інформуванню громадян про 
гарантовані їм Конституцією та законами України права, зокрема через засоби масової інформації, 
шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації правопросвітніх заходів, виготовлення 
та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів. 

 
20 лютого 2018 року,  начальник відділу «Бобринецьке 

бюро правової допомоги» Голованівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Денис 
Ніколаєнко, в приміщенні Бобринецької районної бібліотеки для 
дорослих провів лекцію для учнів 7 класу Бобринецької ЗОШ 
№1 на тему: “Права і обов’язки, нерозривне поняття”. В межах 
лекції було донесено інформацію про права та обов’язки 
неповнолітніх, надано інформацію про бюро його завдання та 
цілі діяльності. Фахівець бюро розповів учням про 
всеукраїнський право просвітницький проект “Я маю право” та вручив школярам інформаційні буклети 
на правову тематику. 

22 березня 2018 року, в рамках 
реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО», фахівчині Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 
у Кіровоградській області – заступниця 
директора Олена Шишкарьова та 
начальниця відділу комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної 

інформації Ольга Салоїд провели правопросвітницький захід для старшокласників 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16. 

Олена Шишкарьова розповіла учням про сервіси, які можна отримати у центрах безоплатної 
вторинної правової допомоги на Кіровоградщині та роз’яснила порядок призначення адвоката, 
послуги якого оплачує держава. 

«Знання своїх прав та вміння користувати ними – може не лише полегшити життя людині, а, 
іноді, і врятувати його», – наголосила Олена Шишкарьова. 

Фахівчині системи БПД проаналізували найбільш типові ситуації поводження учнів з 
представниками правоохоронних органів, з якими можуть зіткнутися підлітки у повсякденному житті.  

Ольга Салоїд повідомила учням про реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та закликала вирішувати проблеми у правовий 
спосіб. 
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 «Під час спілкування з поліцією потрібно запам’ятати три основні принципи: «Не провокуй!», «Не 
тікай!», «Не бійся!». Ці універсальні правила повинні стати нормою вашої поведінки», – 
підкреслила Ольга Салоїд. 

12 квітня 2018 року,  начальник 
Добровеличківського бюро правової допомоги Вікторія 
Грінченко,  в приміщенні Добровеличківського районного 
військового комісаріату провела з учасниками АТО 
правопросвітницький захід «Я МАЮ ПРАВО». Фахівець 
бюро розповіла учасникам бойових дій про їхні пільги, в 
тому числі  про право на отримання безкоштовних ліків. 
Всі учасники заходу отримали інформаційні буклети та 
візитки з реквізитами бюро та центру. 

Того ж дня було підписано Меморандум про 
співпрацю між Голованівським МЦ з надання БВПД та Добровеличківським РВ комісаріатом. В 
приміщенні військкомату були розміщені інформаційні плакати системи БВПД. 

03 травня 2018 року з метою підвищення рівня правової 
освіти та культури учнівської молоді, головний спеціаліст відділу 
«Долинське бюро правової допомоги» - Валентина Татарченко 
провела лекцію на тему : «Юридичні професії в Україні та їх роль у 
суспільстві» для учнів 9 класу КЗ «Долинська загальноосвітня школа 
№2 I-III ступенів ім. А.С.Макаренка Долинської районної ради» 

 
14 травня 2018 року 

працівниками Кропивницького місцевого центру з надання БВПД 
проведено правороз’яснювальний захід для студентів Державного 
вищого навчального закладу "Кіровоградський будівельний коледж". 
Темою обговорення стало посилення правового захисту дітей та осіб, 
які постраждали від домашнього насильства. 

109 дітей стали клієнтами центрів безоплатної 
вторинної правової допомоги на Кіровоградщині. У День 
захисту дітей фахівці Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області на прикладах з казок та 
мультфільмів навчали дітей використовувати свої права. 

Директор Регіонального центру Леонід 
Кропліс наголосив, що «7 січня 2018 року були внесені зміни 
до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Зокрема, 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». 

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.  
Під час заходу діти активно аналізували права казкових героїв. 
Також разом з фахівцями системи БПД проектували можливі 
проблемні життєві ситуації та шукали шляхи їх вирішення в 
правовий спосіб. 

Окрім того, діти дізнались, що 2018 рік оголошений в 
Україні Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я 
маю право». 
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03 липня 2018 року,  в Дитячому оздоровчому 

таборі «Чайка» на території Дубового гаю,  начальник 
Гайворонського бюро правової допомоги Олена 
Христенко спільно з юрисконсультом відділу 
соціальної роботи Гайворонскього РЦСССДМ 
Докійчук Дмитром, в межах реалізації проекту 
«ЯМП», провели лекцію на тему: «Права жінок в 
різних країнах світу. Протидія домашньому 
насильству». З дітьми були проведені конкурси, 
вікторини. Також підліткам було доведено 
інформацію про діяльність бюро правової допомоги, 
його завдання та цілі, а також надано контактні дані 
для звернення за допомогою.  

Кожний учасник заходу отримав інформаційний буклет з реквізитами центру та бюро.  
 

На виконання Указу Президента України від 
14.11.2017 року № 361 «Про оголошення в Україні 
2018 року Роком реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» та враховуючи необхідність 
впровадження освіти у сфері прав людини у 
систему формальної освіти, зокрема, в частині 
Загальнодержавної програми освіти в сфері прав 
людини, задля формування в дітей навичок та 
вмінь відстоювати і захищати свої права,  головним 
спеціалістом  Петрівського бюро правової допомоги 
Т. Сидоренко спільно з працівниками Петрівського 
районного відділу ДРАЦС  проведено тематичний 
урок «Я маю право!» для учнів 5 –х класів 
Петрівського НВО "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - гімназія".  
Метою уроку було у цікавій та інтерактивній формі розповісти учням про те, які права 

гарантуються кожному, як їх реалізувати та захистити в разі їх порушення.  
 
08 липня інтеграторка Олександрійського 

МЦ з надання БВПД Лунга-Лягуша А.О. спільно з в.о. 
начальником відділу освіти Олександрійської 
районної державної адміністрації Михайленко С. 
провела презентацію документально-навчального 
фільму «Дотик» в приміщенні Олександрійської 
галереї «Vashart gallery». Презентація проходила 
для молоді та осіб середнього віку. Після перегляду 
фільму з глядачами обговорено, як правильно 
формувати навички у виявленні причин проблеми у 
спілкуванні дітей і батьків, як не допустити відчуття 
самотності дитини в родині та як захистити себе від 
насилля в сім’ї. Наприкінці заходу Лунга-Лягуша А.О. 
проінформувала присутніх про систему «БПД» та 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» 
 

 



6 
 

Під час благодійного 
фестивалю «Мама+я» для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, фахівці 
системи безоплатної правової 
допомоги Кіровоградщини організу-
вали 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. 

 
 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 документ, 
діти зобов’язались не порушувати 
права інших дітей, не вчиняти 
насильства, не вживати образливих 
слів, а також знати свої права,  
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. 
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Про основні права та обов’язки неповнолітніх, під час 
правового лікнепу 01 жовтня, дискутували фахівці 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з школярами НВО №25. 

«Кожна дитина має право на захист. Сьогодні 
абсолютно всі центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги забезпечують кожній дитині доступ до 
професійної правничої допомоги. Одним з аспектів захисту 
прав є знання своїх прав, вміння ними користуватися, не 
порушуючи права іншої людини», - підкреслила Олена 
Шишкарьова, заступниця директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Кіровоградській області. 
Фахівчині системи БПД разом з школярами аналізували та моделювали найбільш типові 

ситуації поводження з представниками правоохоронних органів, з якими можуть зіткнутися у 
повсякденному житті. Зокрема, з моменту затримання діти мають право користуватись правовою 
допомогою адвоката. 

Поліцейські в будь-якому випадку зобов’язані повідомити Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області про затримання та надати 
можливість особисто повідомити про затримання і місце перебування родичам. 

 Під час спілкування з поліцією потрібно керуватись трьома основними правилами: «Не 
провокуй!», «Не тікай!», «Не бійся!». Також не потрібно забувати, що у житті доводиться 
відповідати за кожний свій вчинок», – наголосила Ольга Салоїд, начальниця відділу комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної інформації. 
  Наприкінці заходу усі активні учасники правопросвітницького заходу були нагороджені 
подарунками – ручками та значками з логотипом системи БПД, а також школярі отримали буклети 
«Твої права – твій надійний захист» та «Паспорти прав дитини». 

Подискутувати з дітьми на актуальну тему булінгу, 
фахівці Кропивницького місцевого центру, 8 листопада 
2018 року вирушили до Кропивницької  школи № 22. 
Разом з учнями 5-го А класу правники обговорили 
питання ставлення дітей до шкільного цькування. 
Завданням спеціалістів Кропивницького місцевого центру 
було поглибити розуміння дітей щодо поняття булінгу, 
відповідальності агресора за булінг та способи протидії 
булінгу. Діти на прикладах розібрали поведінку агресора 
та жертви, а також висловили власні думки щодо того, як 

діяти у подібних ситуаціях. Від правників місцевого центру школярі почули обґрунтовану юридичну 
позицію в цьому питанні. Особливу увагу під час бесіди з учнями було приділено відносинам з 
вчителями. 

На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 
року № 361 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком 
реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» та 
враховуючи необхідність впровадження освіти у сфері прав 
людини у систему формальної освіти, зокрема, в частині 
Загальнодержавної програми освіти в сфері прав людини, 
задля формування в дітей навичок та вмінь відстоювати і 
захищати свої права,  16 жовтня фахівець Олександрійського 
МЦ з надання БВПД Лунга-Лягуша А.О. провела 

правопросвітницький захід для студентів 1 курсу «Олександрійського професійного ліцею» на теми: 
«Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» та «Попередження булінгу  в 
навчальних закладах». В ході заходу студентів поінформовано про найпоширеніші кримінальні  
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правопорушення вчинені неповнолітніми та як не стати жертвою даних правопорушень, крім того, 
студентам роз’яснено куди звертатися та як діяти у випадках вчинення відносно них булінгу.  
Наприкінці заходу студентам роздані інформаційні буклети та доведено інформацію  про місію проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!».  
 

11 липня заступник начальника відділу представництва 
Кропивницького МЦ Анастасія Мироненко провела семінар для осіб, 
які перебувають на обліку у Кіровоградському обласному центрі 
зайнятості. 

В ході спілкування, розповіла присутнім про заборону 
дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності 
прав і можливостей чоловіків і жінок. Детально зупинилась на 
положеннях Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», а саме зобов’язанні роботодавця 

створювати умови праці на рівній основі, можливості суміщення трудової діяльності із сімейними 
обов’язками, забезпеченні рівних прав у сфері підприємництва, тощо. 

На семінарі Анастасія Мироненко висвітлила питання щодо 
діяльності Кропивницького місцевого центру з надання БВПД, його 
основні завдання та функції. Присутніх було поінформовано про 
порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, про 
порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для 
пільгових категорій населення. 

По завершенню семінару, працював консультативний пункт 
доступу до безоплатної правової допомоги. 

16 жовтня 2018 року, в межах 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» за 
участі начальника відділу «Маловисківське бюро 
правової допомоги» Голованівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Марини Кучеренко, в приміщенні Маловисківського 
районного будинку культури, відбувся семінар для 
учасників АТО на тему: Права та пільги учасникам 
бойових дій».  

Під час даного заходу М. Кучеренко, розповіла 
присутнім про визначені чинним законодавством 

соціальні гарантії учасників АТО, ООС та способи їх реалізації. 
Фахівець бюро наголосила, що у зв’язку із завершенням АТО і початком ООС, особи, які брали 

участь в антитерористичній операції, не втрачають жодних пільг, оскільки мають статус ветеранів 
війни. Вони користуються пільгами, передбаченими для ветеранів: знижка на житлово-комунальні 
послуги, пільговий  
проїзд, санаторно-курортне лікування та інші. Особи, які зараз братимуть участь у ООС, також, 
відповідно до внесених змін, вважатимуться ветеранами війни і також матимуть право на статус 
учасника бойових дій або інваліда війни, і, відповідно, матимуть право на пільги. Цього ж дня,  в 
приміщенні Маловисківського районного будинку культури М.Кучеренко організувала  роботу 
мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги для учасників АТО.  
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Темі домашнього насильства 

було присвяченетретє засідання 
обласної skype-школи для 
бібліотекарів «Молоді про 
культурні права (Адвокація 
культурних прав)». 

Роботу 18 онлайн майданчиків 
обласної skype-школи, участь у якій 
взяли 195 бібліотекарів області та 
читачів, забезпечили працівниці 
науково-методичного відділу 
Кіровоградської обласної бібліотеки 
для юнацтва ім. Є. Маланюка спільно 
з фахівчинями системи БПД – 

адвокатки Анастасії Шепеленко та начальниці відділу комунікацій та забезпечення доступу до 
публічної інформації Ольги Салоїд. 

Під час skype-зв’язку з бібліотекарями районів Ольга Салоїд нагадала, що 7 січня 2018 року 
набув чинності закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесено зміни до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Так було розширено доступ до безоплатної 
вторинної правової допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 
ознакою статі, а також для дітей. 

У свою чергу адвокатка Анастасія Шепеленко роз’яснила які є форми домашнього насильства. 
Детально зупинилась на спеціальних заходах щодо протидії домашньому насильству. 

«Єдиного алгоритму дій для жінок, які потерпають від домашнього насильства не існує. Дії 
кривдника бувають різні, тому кожна ситуація є індивідуальною. Завжди потрібно розуміти та 
зважувати ризики для жінки та її дітей», – підкреслила Анастасія Шепеленко, випускниця 
Міжнародної юридичної академії по захисту прав жінок. 

Якщо ви відчуваєте потребу в підтримці – не мовчіть, звертайтесь до центрів безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 
Крім того, центрами проводяться заходи з  розширення мережі партнерів з метою спрямування 

спільних зусиль на підвищення правової культури громадян.  
Так, з метою співпраці в наданні правової допомоги неповнолітнім, 15 

січня 2018 року, фахівці Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги провели робочу зустріч з 
начальником служби у справах дітей Олександрійської міської ради Юрієм 
Яковлевим. 

Під час зустрічі заступник директора Олександрійського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Безлюдько та головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва  та взаємодії з суб’єктами надання БППД Анна Лунга- Лягуша 
 ознайомили начальника служби у справах дітей з основними положеннями Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», звернули увагу на категорії осіб, які мають право на таку допомогу 
та зосередили особливу  увагу  на співпраці при вирішенні проблемних питань щодо захисту прав 
неповнолітніх, а саме надання правових консультацій з питань:  позбавлення батьківських прав, 
порядку усиновлення дітей, захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

28 лютого 2018 року  головний спеціаліст Знам’янського бюро 
правової допомоги Іванова А.С. брала участьу круглому столі 
Знам’янської міської координаційно – методичної ради з правової 
освіти населення, під головуванням керуючої справами Знам’янської 
міської ради І.Ратушної. У ході заходу обговорені такі питання, як: 
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правова освіта населення міста; правове виховання дітей дошкільного віку як необхідна складова 
створення системи безперервної правової освіти і виховання нового покоління громадян України, про 
виконання міської програми правової освіти населення на 2016 – 2020 роки у 2017 році. Члени МКМР 
взяли активну участь в обговоренні пріоритетних питань та вносили пропозиції щодо удосконалення 
роботи міської координаційно – методичної ради.  

30 березня 2018 року, начальник Благовіщенського бюро 
правової допомоги Наталія Радоуцька, взяла участь в 
розширеному засіданні робочої групи з підготовки матеріалів 
для проекту перспективного плану формування територій 
громад щодо їх добровільного об’єднання. 

Участь у заході взяли очільники району, члени робочої 
групи, представники системи охорони здоров'я, директори 
загальноосвітніх навчальних закладів району та 
сільськогосподарські товаровиробники Благовіщенського  
району. 

Під час засідання робочої групи доповідачі у своїх виступах роз'яснили основні положення ЗУ 
“Про добровільне об'єднання територіальних громад” та законопроекту “Про засади адміністративно-
територіального устрою України”. 

Про переваги об'єднаних територіальних громад наголосила начальник Благовіщенського бюро 
правової допомоги. 

“Нові об'єднані громади отримають всі повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, 
громадської безпеки, пожежної охорони та частково соціального захисту. Вони зможуть більш 
потужно планувати свої бюджети на перспективу, самостійно втілювати інфраструктурні 
проекти та проекти у соціальній сфері, формувати Стратегії розвитку та брати участь у 
проектах міжнародної технічної допомоги. Громади отримають право розпорядження землями 
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що спростить громадянам 
механізм отримання та оформлення земельної ділянки”, – зазначила Наталія Радоуцька. 

24 травня  начальник  Світловодського бюро 
правової допомоги Мирошник А.Г. провела  
правопросвітницький захід  для працівників Озерської 
сільської ради с. Озера Світловодського району 
Кіровоградської обл. та місцевих жителів на тему: «Право 
на отримання житлової субсидії».  В ході заходу висвітлені 
такі питання: право на отримання субсидії та випадки при 
яких субсидія не призначається відповідно  
до змін у порядку призначення субсидій. 

За законодавством України право на отримання державної субсидії мають сім’ї, чиї витрати на 
оплату житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм споживання та з урахуванням пільг) 
перевищують розмір обов’язкового відсотка платежу. Сума платежу для кожного домого- 
сподарства визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім’ї, зазначила в своєму 
виступі Алла Мирошник. 

19 липня, у Кропивницькому місцевому центрі з надання БВПД,  
заступник начальника відділу прийому громадян Управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради Світлана Шпильова провела навчально-
роз’яснювального семінару для фахівців центру. Про порядок 
призначення житлової субсидії за новими правилами та хто зможе надалі 
її отримувати. В ході спілкування, працівниця Управління роз’яснила 
основні аспекти призначення субсидії для всіх категорій громадян, 

відповіла на запитання, з якими клієнти найчастіше звертаються до центру. 
 

 



11 
 

 
06 серпня 2018 року,  в приміщенні 

Гайворонського бюро правової допомоги,  фахівці 
бюро Олена Христенко та Вікторія Морозова провели 
спільний захід з начальником Гайворонського відділу 
обслуговування громадян (сервісний центр управління 
обслуговування громадян головного управління ПФУ в 
Кіровоградській області) Євгенією Черній. Предметом 
для обговорення стали новації у сфері максимального 
наближення пенсійних послуг для громадян та 
забезпечення зручності в їх отриманні. Євгенія Черній 
повідомила, що з липня 2018 року запроваджено 
сервіс СМС - повідомлень за допомогою якого 
пенсійний фонд України інформує громадян про 

набутий страховий стаж, призначену пенсію, дату виплати пенсії тощо. У свою чергу начальник бюро 
Христенко висловила пропозицію провести 22 серпня поточного року спільний прийом громадян на 
базі сервісного центру. Присутні прийшли до висновку, що заплановані спільні дії нададуть можливість 
вдосконалити роботу з провайдерами послуг соціального захисту та об’єднати зусилля в покращені 
якості надання послуг. 

23 жовтня фахівці Місцевого центру взяли 
участь у круглому столі “Запобігання булінгу як 
один із аспектів пропедевтики суїцидальних 
тенденцій в молодіжному середовищі”, 
організованому Юридичною клінікою 
Центральноукраїнського ДПУ за ініціативи 
керівника Юридичної клініки, доцента кафедри 
державно-правових дисциплін та 
адміністративного права, к.п.н., доктора філософії 
Валентини Владимирової. 

Спільно з представниками Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 
області, управління Патрульної поліції в Кіровоградській області, Управління освіти міської ради міста 
Кропивницького, юридичної клініки Кропивницького інституту державного та муніципального 
управління та Психологічної служби ЦДПУ ім. В. Винниченка, начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Олена Морозова 
обговорили інформаційну кампанію СТОПБУЛІНГ, яка орієнтована на дітей та їх батьків, що 
реалізується у рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО”. В ході кампанії працівниками центру було охоплено 
близько двадцяти шкіл Кіровоградської області. Головне завдання - вироблення нульової 
толерантності до явища булінгу. 

Учасники активно дискутували на тему законодавчого врегулювання даної проблеми, 
обговорили “плюси” і “мінуси” законопроекту №8584, який визначає поняття булінгу і встановлює 
адміністративну відповідальність за нього. 

За результатами обговорення було прийнято резолюцію, яка включила в себе наступні 
пропозиції: створити місцеву та обласну програму протидії булінгу, включити заходи з протидії булінгу 
до програми педагогічної практики студентів педагогічних спеціальностей, проводити інформаційну 
кампанію щодо протидії булінгу для учнів закладів середньої освіти. 

15 листопада 2018 року, в межах загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  на базі 
Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, начальником відділу 
«Маловисківське бюро правової допомоги» Мариною Кучеренко, для жінок, які перебувають на обліку 
як безробітні, проведено правопросвітницький захід на тему: «Гендерна нерівність: домашнє 
насильство проти жінок».  

Під час даного заходу Марина Кучеренко зазначила: 
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«Жінки в Україні мають рівні можливості з чоловіками, було б бажання і здібності їх втілити – 
така думка є доволі поширеною. Втім хибною, наголошують експерти і доводить статистика. 
Українки досі зазнають дискримінацій за ознакою 
статі. Найбільшим кричущим порушенням прав жінок 
в Україні залишається домашнє насильство. Щороку 
від рук кривдників гине близько 600 українок, такими є 
дані МВС. У 2017 році до поліції надійшло понад 110 
тисяч заяв від жертв домашнього насильства. 

90% наших громадян, які потерпають від 
насильства, це жінки. Причини – стереотипи, що 
жінка – «берегиня дому», її функція – приготування їжі 
та догляд за дітьми. І щойно вона починає заявляти 
про свої права, то одразу ж піддається насильству – 
чи економічному, чи психологічному, чи фізичному, чи 
сексуальному. І з’явилася нова тенденція: якщо жінка 
намагається вирватися з кола домашнього 
насильства, то тоді методи стають більш виточені.» 

Крім того, М. Кучеренко підкреслила, що дискримінація жінок порушує принцип рівноправності і 
поваги людської гідності, перешкоджає участі жінок нарівні з чоловіками у політичному, соціальному, 
економічному і культурному житті своєї країни, заважає зростанню добробуту суспільства і сім’ї та ще 
більше перешкоджає повному розкриттю можливостей жінок на благо своїх країн та людства.  

Фахівець бюро повідомила присутнім,  що особи, які є постраждалими від домашнього 
насильства можуть звернутись за захистом своїх порушених прав до поліції та центрів і бюро з надання 
правової допомоги.  

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 монітори- 
нгової 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. 

Прийнято рішення про створення нового 
дистанційного консультативного пункту на базі  
Військової служби правопорядку Миколаївського 
зонального відділу ВСП. Попередні домовленості про 
функціонування пункту досягнуті під час семінар-
наради між представниками установ у приміщенні 
Регіонального центру з надання безоплатної  
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вторинної правової допомоги у Кіровоградській області 24 травня 2018 року. 
У заході взяли участь представники системи безоплатної правової допомоги – Леонід Кропліс, 

директор  Регіонального центру, Станіслав Березніченко, директор Кропивницького місцевого центру 
з надання БВПД;  Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, а також Вадим Москалець, начальник відділення Військової служби правопорядку 
Миколаївського зонального відділу ВСП (м. Кропивницький); Олексій Савчук, прокурор військової 
прокуратури Кіровоградського гарнізону. 

У вступному слові Леонід Кропліс ознайомив присутніх з основними напрямками роботи 
Регіонального центру. Також він підкреслив, що місією системи безоплатної правової допомоги є 
захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя. 

Станіслав Березніченко наголосив на питаннях можливої співпраці, зокрема, створення 
дистанційного консультативного пункту та проведення правопросвітницьких заходів. Говорили і 
про проведення спільних заходів у межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!».  

Вадим Москалець акцентував увагу учасників зустрічі на особливостях діяльності зонального 
відділу Військової служби правопорядку. «Це спеціальний правоохоронний орган у складі Збройних 
сил України. Він виконує завдання щодо забезпечення запобігання злочинам, корупційним та іншим 
правопорушенням у Збройних Силах України, їх виявлення та припинення, захисту  життя, здоров'я, 
прав і законних інтересів військовослужбовців та військовозобов'язаних, працівників Збройних Сил 
України», – зазначив Вадим Москалець. 

На семінарі-нараді були обговорені аспекти співпраці та узгоджений графік роботи 
дистанційного пункту. 

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. 

10 серпня 2018 року, начальник Бобринецького 
бюро правової допомоги Денис Ніколаєнко провів 
консультування та інформування з правових питань різних 
категорій клієнтів  Бобринецького районного сектору 
пробації  Південного міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації. 

По завершенню консультування фахівець бюро 
розповів присутнім про порядок залучення захисника у 
кримінальному провадженні підозрюваним, 
обвинуваченим, засудженим, а також нагадав клієнтам 
пробації про основні положення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». Детально роз’яснив види 
правових послуг, які можна отримати у бюро правової допомоги. Крім того поінформував клієнтів 
пробації про основні аспекти правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  
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28 вересня працівники Олександрійського 
МЦ з надання БВПД В.Безлюдько, В.Бесараб, 
Ю.Турбаєвський прийняли участь у право 
просвітницькому заході для особового складу та 
керівництва Петрівської виправної колонії № 49 
Управління державної пенітенціарної служби 
України в Кіровоградській області. Тема заходу: 
«Інформування про систему «БПД», роз’яснення 
про поняття безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, право доступу та порядок 
отримання  безоплатної вторинної правової 
допомоги». 

На базі Державної установи «Кропивницька 
виправна колонія №6», 24 жовтня, відбулася робоча 
зустріч представників системи БПД Кіровоградщини з 
керівництвом філії ДУ «Центр пробації» в області та 
Державної установи «Установа виконання покарань 
№6». 

У рамках підписаного Меморандуму про 
співпрацю між Координаційним центром з надання 
правової допомоги, Адміністрацією Державної 
кримінально-виконавчої служби України та Державною 
установою «Центр пробації», заступниця директора 
Регіонального центру з надання вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області Олена Шишкарьова, директор Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД Станіслав Березніченко, начальниця відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання БППД центру Олена Морозова провели спільну нараду з керівником філії 
державної установи «Центр пробації» в області Владиславом Музикою та заступником начальника 
Державної установи «Кропивницька виправна колонія №6» Ярославом Стельмахом. 

«Співпраця між системою безоплатної правової допомоги та установами виконання 
покарань триває уже кілька років, адже засуджені особи також потребують захисту своїх прав. 
Безоплатна вторинна правова допомога надавалась, коли вони перебували у статусі 
підозрюваних/обвинувачених у кримінальних провадженнях та їм були призначені адвокати за 
рахунок держави», – зазначила Олена Шишкарьова. 

На нараді обговорили питання організації роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги та погодили графік його роботи.  

Керівники окреслили основні напрямки співробітництва, зокрема, участь у навчальних 
семінарах, правопросвітницьких лекціях, круглих столах, зустрічах з правозахисниками, громадськими 
організаціями. 

9 листопада 2018 року в приміщенні Місцевого 
центру відбулась робоча зустріч  за участі директора 
Станіслава Березніченка, інтегратора Олени Морозової 
та фахівця Державної установи «Кропивницька  
виправна колонія №6» Валерія Видибури. Сторони 
обмінялись думками щодо форм, напрямків та методів 
співпраці при наданні громадянам безоплатної 
правової допомоги, своєчасному та повному 
інформуванні засуджених та їх родичів, забезпечення 

роботи дистанційного пункту консультування в колонії.  
Ключовими моментами, що цікавили учасників робочої зустрічі, були: розповсюдження 

інформаційних матеріалів щодо права на безплатну правову допомогу серед, проведення тематичних 
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заходів правопросвітницького характеру.  
Як підсумок, учасники заходу домовились про проведення спільних заходів із правової освіти, 

спрямованих на підвищення правової свідомості засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень та реалізацію ними права на безоплатну правову допомогу. 

08 червня 2018 року,  головний спеціаліст 
Новоукраїнського бюро правової допомоги Валерія Долгоєр  
взяла участь у семінарі, котрий був проведений службою у 
справах дітей райдержадміністрації за участю заступника 
голови райдержадміністрації Олександра Іваня з сільськими 
головами на тему «Про забезпечення прав та законних 
інтересів дітей в районі». 

Під час семінару фахівцем бюро надано методичні 
рекомендації щодо функціонування опікунських рад 

сільвиконкомів району з питань захисту прав та інтересів дітей, порядок виявлення, інформування та 
постановки сільвиконкомами на облік сімей з дітьми, що перебувають у складаних життєвих 
обставинах, розвиток сімейних форм виховання на території сільських рад району. 
              Також представникам 15 сільських рад Новоукраїнського району було надано інформаційні 
матеріали та контакти бюро правової допомоги. 
 

19 липня 2018 року, фахівці Голованівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 
інформаційно-правопросвітницький захід для депутатів  та членів 
виконкому Красногірської сільської ради з метою роз’яснення 
основних реформ, що здійснюються Урядом України та розповіли 
присутнім про діяльність та послуги системи БВПД. 
 
 
 
 

Визначаючи можливість подальшого 
удосконалення механізмів взаємодії суб’єктів надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, враховуючи 
необхідність забезпечення належної якості допомоги як 
запоруки довіри громадян до правової допомоги, 
гарантованої державою, беручи до уваги досвід, 
отриманий протягом часу функціонування системи в 
Кіровоградській області, сьогодні 8 червня 2018 року був 
укладений  Меморандум  про співпрацю між 
Регіональним центром з надання БВПД в 
Кіровоградській області та Апеляційним судом 
Кіровоградської області. 

Документ підписали директор Регіонального центру з надання БВПД Леонід Кропліс та голова 
Апеляційного суду Кіровоградської області Валерій Драний. До події підписання меморандуму 
долучилися Станіслав Березніченко, директор Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД; Людмила Дьомич, суддя-спікер Апеляційного 
суду Кіровоградської області; практикуючі адвокати Микола Пільгуй та Олексій Пільгуй. 

Метою Меморандуму визначено консолідація зусиль, спрямованих на недопущення порушень 
прав і свобод людей, зокрема, права на безоплатну правову допомогу. Цією метою були обумовлені і 
напрямки співпраці. 

Сторони також обговорили питання якості надання послуг адвокатами та забезпечення їм 
необхідних робочих умов для ознайомлення з матеріалами справи та участі в судових засіданнях. 
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«Об’єднувати зусилля необхідно задля забезпечення реалізації принципу верховенства права та 
права громадян на справедливий суд», – зазначив Валерій Драний. 
 

19 липня та 29 серпня начальник 
відділу «Новгородківське бюро правової 
допомоги» Андрій Крижановський приймав 
участь в комісії з питань у справах дітей 
Новгородківської районної державної 
адміністрації, в ході яких розглядалося 
питання доцільності позбавлення 
батьківських прав. 

 
30 липня 2018 року директор Кропивницького місцевого центру з 

надання БВПД Станіслав Березніченко та Анатолій Олексієв очільник 
Громадської організації «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в 
АТО «Побратими України» підписали Меморандум  про співпрацю між 
Кропивницьким місцевим центром з надання БВПД та Громадською 
організацією «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО 
«Побратими України».  

Під час робочої зустрічі сторони обговорили можливі варіанти 
співпраці, зокрема щодо посилення доступу учасників бойових дій в АТО 

до безоплатної правової допомоги. 
І в результаті учасники зустрічі прийняли спільне рішення налагодити співпрацю в питаннях 

інформування учасників бойових дій в АТО про їх право на безоплатну правову допомогу та створення 
належних умов доступу до такої допомоги.  

Крім цього, підписавши меморандум про співпрацю, учасники зустрічі домовилися проводити 
спільні заходи, зокрема конференції, семінари, тренінги, із залученням фахівців відпо- 
відної сфери діяльності та розробляти і розповсюджувати інформаційні матеріали щодо прав і 
соціальних гарантій, передбачених законодавством України, для учасників бойових дій в АТО. 

13 листопада 2018 року,  фахівці Голованівського 
місцевого центру з надання БВПД Олександр Лісовий та 
Сергій Шеремет здійснили робочі поїздки до села Клинове 
та села Грузьке Голованівського району де зустрілися  з 
сільськими головами Петром Риковським та Валерієм 
Копієвським. З керівниками громад  були підписані  
Меморандуми про спів- 
працю. Для працівників  органів місцевого самоврядування 
Клинівської сільської ради проведено навчання з питань 
захисту прав людини. Для жителів села  також працював мобільний консультаційний пункт. 

30 листопада 2018 року начальник відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» А. Мирошник 
провела семінар для працівників «Територіального центру 
соціального обслуговування, надання соціальних послуг 
Світловодської РДА» в Світловодській міській центральній 
бібліотеці. В ході заходу з працівниками обговорена 
тематика: «Соціальний захист та права осіб з інвалідністю в 
Україні» та детально обговорені питання щодо: гарантії 
рівних прав для ведення повноцінного життя; гарантії 
надання грошової допомоги; забезпечення засобами 
пересування, протезування, орієнтації; забезпечення 

засобами сприйняття інформації; пристосування житла до особливостей осіб з інвалідністю та  
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забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла-коляски.  
Наприкінці заходу працівників поінформовано про систему «БПД», порядок отримання «БВПД», місію 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та роздані інформаційні буклети правового характеру з правових питань 
різних категорій.  

11 грудня 2018 року начальник відділу «Петрівське 
бюро правової допомоги» Ю. Турбаєвський, за участі 
начальника управління соціального захисту Петрівської РДА 
Сибіри В.Г., головного державного інспектора управління 
Держпраці у Кіровоградській області Яновської І.О., 
директора та заступника директора Петрівської районної 
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості Павлюк 
О.П. взяв участь у засіданні комісії по розслідуванню 
страхового випадку при Петрівській районній філії 
Кіровоградського обласного центру зайнятості. Під час 

засідання комісії, Павлюк О.П. довела всім присутнім інформацію щодо страхового випадку, а саме, 
наявності розбіжностей між відомостями, що містяться у державних реєстрах та записі у трудовій 
книжці громадянки М., що може вплинути в подальшому на призначення соціальної допомоги. 

Після обговорення питання, для участі в засіданні комісії було запрошено громадянку М., якій 
учасниками надано змістовні роз’яснення вирішення даного питання в адміністративному порядку без 
звернення до суду. У свою чергу, Ю. Турбаєвським повідомлено про право громадянки М. у разі не 
вирішення даного питання у позасудовому порядку звернутись до відділу «Петрівське бюро правової 
допомоги» з заявою про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після закінчення 
обговорення основного питання, Юрій Турбаєвський розкрив основні положення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» та останні зміни до нього. 

Наприкінці заходу, учасники заходу наголосили на актуальності подальшої співпраці в 
обговоренні спірних питань, які виникають на практиці та про їх вирішення в рамках чинного 
законодавства. 

З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу проводяться 
інформаційно-комунікативні заходи: висвітлення діяльності у друкованих та інтернет виданнях, на сайті 
та офіційній сторінці у мережі facebook, поширення інформаційних матеріалів, вуличні інформування 
тощо: 

Послуги юристів для дітей та жертв насильства тепер 
оплачуватиме держава//Інформаційний портал "Перша 
електронна газета", 23/01/2018 
http://persha.kr.ua/news/life/154007-poslugy-yurystiv-dlya-ditej-ta-

zhertv-nasylstva-teper-oplachuvatyme-derzhava/ 
Кропивницький: хто і як може отримати безкоштовну вторинну 
правову допомогу// Інформаційний портал "Трибуна", 
28/02/2018 

http://tribuna.kr.ua/suspilstvo/kropyvnytskyi-khto-i-iak-mozhe-
otrymaty-bezkoshtovnu-vtorynnu-pravovu-dopomohu.html 

Кропивницькі фахівці системи безоплатної правової допомоги 
проконсультували тимчасово безробітних//Інформаційний портал "З 
перших уст", 21/02/2018, Салоїд О.М., начальник відділу комунікацій та 
забезпечення доступу до публічної інформації 

https://zpu.kr.ua/suspilstvo/6423-kropyvnytski-fakhivtsi-systemy-
bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-prokonsultuvaly-tymchasovo-bezrobitnykh 

Нотаріальна грамотність: оплата та оподаткування за оформлення спадщини// Інформаційний 
портал "З перших уст", 19/04/2018 

https://zpu.kr.ua/suspilstvo/7106-notarialna-hramotnist-oplata-ta-opodatkuvannia-za-oformlennia-
spadshchyny 
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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 

Кропивничанським школярам розповіли про права, правопорушення та їх 
наслідки//Інформаційний портал "Фотоінформ", 01/02/2018, Салоїд О.М., 
начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації 
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/kropivnichanskim-

shkolyaram-rozpovili-pro-prava-pravoporushennya-ta-yih-naslidki.html 
У Кропивницькому про важливість раннього доступу до правової допомоги 

говорили з студентами//Інформаційний портал "Фотоінформ", 29/03/2018, 
Салоїд О.М., начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до 

публічної інформації 
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-pro-vazhlivist-rannogo-

dostupu-do-pravovoyi-dopomogi-govorili-z-studentami.html 
Адвокат з Кіровоградщини довів невинуватість клієнтки у скоєнні шахрайства// Інформаційний 

портал "Фотоінформ", 24/04/2018 
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/advokat-z-kirovogradshini-doviv-

nevinuvatist-klintki-u-skonni-shahraystva.html?_utl_t=fb 
Фахівці системи безоплатної правової допомоги долучаються до 
інформаційної кампанії #СтопБулінг//Самостійні інтернет-ЗМІ "Народне 
слово", 09/08/2018 
 

http://n-
slovo.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/ 
 

Насилля в сім’ї! Як себе захистити? 
http://www.library.alexandriya.com/index.php/669-
nasyllia-v-simi-yak-sebe-zakhystyty 
 
В Олександрійській галереї VashArt відкрився клуб 
документального кіно 

http://golosgromadu.info/v-oleksandrijskij-galereyi-vashart-vidkryvsya-klub-dokumentalnogo-kino/ 
 
На Кіровоградщині діють чотири центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги// 

Інформаційний портал "Рідний край", 11/06/2018 
http://rk.kr.ua/na-kirovogradschini-dijut-chotiri-tsentri-z-

nadannja-bezoplatnoi-vtorinnoi-pravovoi-dopomogi 
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 
У м. Кропивницький відбувся семінар-практикум// Веб-сайт 
Громадської організації "Десяте квітня", 21/06/2018 

http://desyatekvitnya.com/?p=4454 
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Правовий лікнеп для кропивницьких школярів// Самостійні 
інтернет-ЗМІ Газета "Народне слово", 01/10/2018 

http://n-

slovo.com.ua/2018/10/01/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-
%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%
D1%85-%D1%88%D0%BA/ 

 
"ПРУФИ, ШЕРЛОК!": як студентський суд потерпілих 
допитував// Веб-сайт факультету історії та права ЦДПУ ім. 
В.Винниченка, 18/10/2018  
https://www.cuspu.edu.ua/ua/news-of-the-faculty-of-history-

and-law/8438-prufy-sherlok-iak-studentskyi-sud-poterpilykh-dopytuvav 
 
У Кропивницькому відбулося засідання обласної skype-школи для бібліотекарів// 
Інформаційний портал "Фотоінформ", 07/11/2018 

http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-
vidbulosya-zasidannya-oblasnoyi-skype-shkoli-dlya-bibliotekariv.html 

 

 
Кропивницькі студенти-юристи вчилися у 

адвокатів, які співпрацюють з центрами правової допомоги// 
Інформаційний портал "З перших уст", 08/11/2018  

https://zpu.kr.ua/nauka/10250-kropyvnytski-studenty-iurysty-vchylysia-u-advokativ-iaki-
spivpratsiuiut-iz-tsentramy-bezoplatnoi-dopomohy 

Як фахівчині безоплатної правової допомоги та патрульної 
поліції навчали кропивницьку молодь захищати свої права// 
Інформаційний портал "Рідний край", 11/12/2018 
http://rk.kr.ua/jak-fahivchini-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi-ta-

patrulnoi-politsii-navchali-kropivnitsku-molod-zahischati-svoi-
prava 
Скорочення працівників//Ефір юри-дичної програми 
"Лінія захисту". Філія Національної телекомпанії 
України "Кіровоградська регіональна дирекція", 
03/02/2018, Левицька Л.,адвокат 

https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=571&v=zInaMHVYUwo 
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Сплата аліментів//Ефір юридичної програми "Лінія 
захисту+". Філія Національної телекомпанії Укра-їни 
"Кіровоградська регіональна дирекція", 17/02/2018, 
Шепеленко А., адвокат 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXXn0jPebl4 
 

Де на Кіровоградщині можна отримати 
безоплатну вторинну правову допомогу? // 
Регіональна філія Суспільного телебачення у 
Кіровоградській області, телепередача "Ранкова 
кава",07/05/2018 
https://www.youtube.com/watch?v=LX3A9GVzAQY 
 
 

 
 

Правова допомога поруч//Телеканал TTV 
"Акценти дня", 03/09/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=yigjZ_R5JT4&feature=youtu.be 
 
Захист прав споживачів// П'ятнадцятий випуск 
телепрограми «Я МАЮ ПРАВО!». Тема: Захист 
прав споживачів, 11/12/2018 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B7eNp66uri8&index=36&list=PLWwJzoiiHnWZJWHVxOb1gZc87NOeOo
vvF&t=0s 
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5 квітня 2018 року фахівці Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області,  
під час Великоднього фестивалю «Писанкове 
диво», інформували про послуги, які надають 
центри безоплатної вторинної правової 
допомоги Кіровоградщини. 

Під час заходу фахівці системи безоплатної 
вторинної правової допомоги вітали кропивничан та 
гостей міста з Великодніми святами, надавали 
правові консультації, роз’яснення; 
розповсюджували тематичні буклети. 

Протягом звітного періоду фахівці центрів з надання БВПД, з метою підвищення правової 
обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм правових послуг, спрямованих на 
забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини систематично проводили вуличне 
інформування жителів міст та селищ щодо роботи системи безоплатної правової допомоги. Разом із 
цим громадянам роздаються друковані матеріали, які містять інформацію щодо правових послуг, які 
надають бюро та центри правової допомоги, випадків відмов у наданні безоплатної вторинної 
правової допомоги та інших питань. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5 липня фахівці Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД провели Правовий флешмоб із назвою 
«Попередження та протидія торгівлі людьми. Стоп 
«НАСИЛЬСТВО»» 

Захід був спрямований на посилення правової спроможності 
мешканців Кропивницького.  

Кропивничанам роз’яснювали адміністративну, 
цивільно-правову та кримінальну відповідальність за такі діяння 
та закликали не бути байдужими та вчасно реагувати на 
випадки домашнього насильства.  

Враховуючи фактор збільшення кількості осіб, що 
виїжджають на заробітки за кордон, питання попередження та 
протидії торгівлі людьми є актуальними. Тому рекомендації та  
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роз’яснення правників центру сприймали із зацікавленням, ставлячи низку запитань.  
Усі бажаючі мали змогу отримати відповіді на запитання щодо реалізації правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та дізнатися про порядок звернення за наданням безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги. 

Під час мистецького фестивалю #KropFest, фахівці  Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД провели правовий флешмоб під час якого інформували кропивничан та гостей міста про зміни в  
законодавстві та про діяльність центрів БВПД Кіровоградщини. 

23 серпня 2018 року, фахівці Голованівського місцевого 
центру з надання БВПД провели правовий флешмоб, під час якого 
учасники заходу із святкування Дня прапора та Дня незалежності 
України мали змогу розширити свої знання щодо прав людини, 
механізмів їх захисту та громадського активізму. 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання 
прав і свобод людини. Про це і говорили з учасниками заходів 
працівники системи безоплатної правової допомоги, 
розповсюджували буклети з інформацією про відповідні механізми 
захисту прав та позитивні приклади їхнього застосування. 

«Живе спілкування з людьми дозволяє привертати увагу 
широкого кола людей до проблем, пов’язаних з правами людини та 
мобілізувати місцеві громади», – підкреслила директор 
Голованівського місцевого центру Ольга Рибак. 
 

28 вересня фахівці 
Регіонального та 
Кропивницького центрів з 
надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
провели правовий флешмоб 
для відвідувачів та учасників VІ 
Міжнародної агропроми- 
слової 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. 

В Європейський день боротьби з торгівлею людьми, 18 жовтня 2018 
року, фахівці Місцевого центру долучилися до «Ходи за свободу», яка 
відбулася в центральній частині міста Кропивницького. 

В день консолідації діяльності з 
підвищення рівня обізнаності щодо 
феномену торгівлі людьми та небайдужості 
громадськості до цього явища, фахівці центру 
нагадали кропивничанам, що особи, які 
постраждали, мають право на безоплатну 

правову допомогу. Також роз’яснювали про відповідальність за pізні 
фopми тopгівлі людьми: тpудoву експлуатацію, тopгівлю opганами,  
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сексуальну експлуатацію, втягнення у злoчинну діяльність та пpимусoве жебpацтвo.     
 

Також, з метою збільшення реальних можливостей реалізації громадянами своїх прав, фахівці 
місцевих центрів забезпечують роботу дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів  
мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), надається адресна правова 
допомога. 

Так, 11 січня 2018 року начальник Світловодського бюро 
правової допомоги Мирошник А.Г. та головний спеціаліст Ільченко 
М.О. провели робочу зустріч з керівництвом та працівниками 
Територіального центру соціального обслуговування, в ході якої до  
присутнім доведена інформація про систему «БПД» та про проект 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».  

 
27 березня 2018 року, головний спеціаліст Добровеличківського бюро правової допомоги 

Олександр Насулич, відвідав Тишківський будинок для похилих людей, які потребують стороннього 
догляду та  надав адресну правову допомогу одній з мешканок  будинку з питання  виплати соціальної 
допомоги як інваліду дитинства та з питання  відрахувань  з даної допомоги  відсотків на утримання її в 
даному закладі. 

29 березня 2018 року начальник відділу правової 
інформації та консультації Олександрійського  МЦ з надання 
БВПД Боровський В.А., начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання БППД  Світановський В.А. та 
головний спеціаліст Лунга-Лягуша А.О. провели дистанційне 
консультування для мешканців громади на базі дистанційного 
пункту доступу до системи БПД в приміщенні Приютівської 
селищної ради, смт. Приютівка Олександрійського району, для 
місцевих жителів.  

 
24 квітня заступник начальника відділу правової 

інформації та консультації Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Дегтярьов М.В. та  головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД 
Лунга-Лягуша А.О. провели дистанційне консультування на базі 
дистанційного пункту доступу до системи БПД в приміщенні 
Новопразької спеціалізованої загальноосвітньої школи – інтернат 
І-ІІІ  ступенів смт. Нова Прага Олександрійського району. Для 
отримання консультувань з правових питань: цивільні та 
земельні, звернулося 2 громадян. 

25 травня начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги - Олена Морозова та заступник начальника відділу 
представництва - Анастасія Мироненко  консультували жінок, які 
потрапили у складні життєві обставини та проживають у 
Комунальному закладі «Кіровоградський обласний соціальний 
центр матері та дитини» Кіровоградської обласної ради. 
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06 червня головний спеціаліст  Онуфріївського бюро правової допомоги Малолітко А.П. 
здійснив мобільне консультування в приміщенні Вишнівцівської сільської ради с. Вишнівці 
Онуфріївського району Кіровоградської обл.  Для отримання консультувань звернулося 2 громадян з 
сімейних та спадкових питань. В ході консультування місцевих жителів  проінформовано про систему 
«БПД»  та проект «Я МАЮ ПРАВО!», також в ході заходу розповсюджені інформаційні буклети 
правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».   

 
Фахівці центрів проводять низку різнопланових заходів для забезпечення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги. Проте, не кожен, хто дійсно потребує такої допомоги, у змозі 
самостійно звернутися до центру з огляду на певні об’єктивні причини. Така робота проводиться 
регулярно, адже жителі Кропивницького, міст та районів області потребують фахової правової 
допомоги, та через проблеми зі здоров’ям не завжди можуть її отримати. Адресна допомога сприяє 
забезпеченню рівних можливостей вирішувати життєві проблеми у правовий спосіб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
На виконання наказу Міністерства юстиції України № 1717/5 від 

17.06.2016 року «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної 
реєстрації громадських формувань» місцеві центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги здійснював надання правових консультацій, 
прийняття та видачу документів щодо державної реєстрації громадських 
організацій, як фронт-офісом. 

Протягом звітного періоду Олександрійський МЦ провів 1 реєстраційну 
дію – Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування нової 

юридичної особи громадської організації «Захисники України - Олександрійщини». 
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 [1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД. 

Протягом січня місяця поточного 
року у приміщенні Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській 
області, проходили навчальні 
практикуми щодо впровадження 
Стандартів якості надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільному, 
адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному 
процесі. 
Участь у заході брали адвокати, 

представники системи безоплатної правової допомоги Кіровоградщини. 
Леонід Кропліс наголосив на важливості такого навчального практикуму з точки зору можливості 

для фахівців системи безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів обмінятися 
безпосереднім досвідом організації надання БПД. 

 «Стандарти якості і відповідні механізми моніторингу їх дотримання є важливими заходами 
забезпечення якості роботи адвокатів, які надають правову допомогу», – підкреслив очільник 
установи. 

З адвокатами та командою представників системи безоплатної вторинної правової допомоги 
Кіровоградщини працювала –  Оксана Сьора, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Кіровоградської області, тренер-модератор, адвокат. 

Оксана Сьора зауважила, що метою розроблення і впровадження стандартів якості є своєчасне та 
якісне надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги; забезпечення 
ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на оплату діяльності адвокатів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги; методична підтримка та підвищення професійного 
рівня адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Дотримання Стандартів якості є 
обов’язковим для адвокатів при наданні ними безоплатної втори- 
нної правової допомоги. 

Також адвокати та фахівці системи безоплатної правової допомоги мали змогу попрацювати 
над вирішенням певних правових проблем, з якими найчастіше звертаються клієнти центрів та спільно 
обговорити напрацювання робочих груп. 

19 квітня 2018 року заступниця директора Регіонального 
центру Олена Шишкарьова взяла участь у проведенні занять 
для поліцейських у Головному управлінні Національної поліції  
в Кіровоградській області, виступила з доповіддю   на тему: 
«Право на захист. Порядок інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у разі затримання».  

 
 
 
 

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  
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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. 

 
 
6 червня 2018 року у приміщенні Регіонального 

центру відбулась робоча зустріч директора Регіонального 
центру Л.Кропліса з Регіональним координатором 
Уповноваженого з прав людини В. Жученею щодо 
обговорення співпраці  з метою захисту прав людей, 
недопущення порушень прав і свобод людей. 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 
17.04.2018 № 1335/7 «Про проведення конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги», 11 червня 2018 року відбувся другий 
етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання БВПД. 9 адвокатів пройшли індивідуальні співбесіди з 
конкурсною комісією. 

З метою проведення відбору на максимально відкритому 
рівні на конкурсі були присутні журналісти, громадські 
активісти та інші зацікавлені особи. Під час індивідуальних 
співбесід члени комісії визначали рівень мотивації, 
комунікабельності, ділової активності та професійних навиків претендентів.  

За результатами індивідуальних співбесід 22 адвокати внесені до Реєстру адвокатів, які надають 
БВПД. 

24 квітня 2018 року в приміщенні Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД відбувся семінар години 
адвокатської практики для працівників місцевого центру та бюро 
правової допомоги, на яких покладено функції представництва у 
ЦАС. Законодавчими новаціями  з працівниками МЦ та бюро 
поділився начальник відділу представництва Олександрійського 
МЦ з надання БВПД Петушков С.А. 

 
 
 
Про особливості реалізації прав внутрішньо 
переміщених осіб, зміни у законодавстві, що 
регулює захист прав таких осіб, та судової 
практики національних судів та 
Європейського суду з прав люди, йшлося, 13 
червня 2018 року, під час семінару-
практикуму для працівників центрів 
системи безоплатної вторинної правової 
допомоги Кіровоградщини. Захід 
організований правовим клубом 

«PRAVOKATOR» Одеса спільно з Громадською організацією «Десяте квітня». 
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Участь у навчальному заході взяли 22 фахівці центрів/бюро безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Тренерами-модераторами даного заходу стали представники Громадської організації «Десяте 
квітня» – Ольга Ткаченко, Богдан Копцюх, Тетяна Анісімова та начальник методичного 
відділу правового клубу «PRAVOKATOR» Одеса Анастасія Арцимович. 

У вступному слові директор Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській 
області Леонід Кропліс нагадав, що з 5 січня 2017 року набули чинності зміни до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», згідно з якими внутрішньо переміщені особи та особи, які лише 
претендують на отримання такого статусу отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу 
(здійснення представництва інтересів таких осіб у судах, складення документів процесуального 
характеру). «З набуттям чинності законодавчих змін, в рази збільшилась кількість звернень 
внутрішньо переміщених осіб до центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Тому на 
фахівців центрів буде покладено більше обов’язків з представництва інтересів громадян у судах», -
 зауважив директор Регіонального центру. 

Учасники семінару-практикуму ознайомилися із законодавчими нововведеннями в сфері захисту 
прав ВПО, проаналізували проблеми, які виникають в процесі їх впровадження. Звернули увагу на 
гарантії у сфері соціального захисту та виборчі права внутрішньо переміщених осіб. Також фахівці на 
прикладах реальних життєвих історій ВПО працювали над виявленням та розробкою найбільш дієвих 
механізмів вирішення правових питань. 

Окрему увагу учасники практикуму приділили питанням оформлення правочинів щодо 
нерухомого майна та спадкових прав на тимчасово окупованій території та отриманню свідоцтва про 
народження або смерть осіб, які народилися або померли на окупованих територіях. 

З метою забезпечення реалізації права громадян на 
доступну безоплатну правову допомогу та набуття 
необхідного рівня правових знань для реалізації права на захист, 
фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській 
області провели навчання для представників юридичних служб 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Навчання провели представниці Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області – Олена 
Шишкарьова, Ольга Салоїд та Вероніка Задорожна. 

 Під час заходу фахівчині нагадали, які сервіси, можна 
отримати у центрах безоплатної вторинної правової допомоги на Кіровоградщині. Зокрема, детально 
роз’яснили порядок призначення адвоката, послуги якого оплачує держава. 

Також наголосили про те, що центри безоплатної вторинної правової допомоги долучились 
до реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Адже одним з 
ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО!», є надання громадянам 
безоплатної правової допомоги. Це дієвий та ефективний механізм, який дає можливість захистити 
свої права кожному. 

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 
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У звітному періоді працівники Регіонального та місцевих 
центрів пройшли безкоштовні дистанційні навчання на платформі 
онлайн-курсів «Prometheus», на теми:  

 
 «Доступ до публічної інформації: від А до Я»,  
 «Доступ публічної інформації для громадських активістів»,  
 «Доступ публічної інформації для розпорядників» ,  
Під час проходження цих курсів розглядались питання: «Що таке публічна інформація?», «Що 

таке суспільний інтерес», «Яка інформація являється інформацією з обмеженим доступом», «Доступ до 
публічних реєстрів», норми Закону України «Про доступ до публічної інформації». Ці курси стали 
можливими завдяки підтримці Програми розвитку ООН в Україні у рамках проекту «Прозорість та 
доброчесність публічного сектору», що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 

29-30 жовтня 2018 року, за підтримки Проекту "Доступна 
та якісна правова допомога в Україні", відбувся дводенний 
тренінг в якому взяли участь фахівці Місцевого центру. Навчалися 
надавати правові консультації з використанням довідковo-
інформаційної платформи WikiLegalaid. Навчання проходило з 
метою: 

- підвищення довіри працівників до правових 
консультацій, які розміщені в WikiLegalAid; 

- удосконалення навичок користування платформою під 
час надання правових консультацій; 

- збору  пропозицій щодо вдосконалення функціональних можливостей платформи 
WikiLegalAid. 

Довідковo-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» (за аналогією з 
Вікіпедією) - це систематизована, лаконічна та вичерпна інформація з найбільш актуальних питань, з 
якими звертаються клієнти до центрів з надання БВПД. 

З метою залучення студентів навчальних закладів 
юридичного спрямування до розвитку правничої 
спільноти системи БПД, фахівці Регіонального центру 
спільно з викладачами кафедри галузевого права 
Центральноукраїнського педагогічного університету 
організували для майбутніх юристів незвичну практику. 
Так, протягом жовтня в Регіональному центрі відбулись 
засідання ігрового суду, в якому студенти змогли 
застосувати свої теоретичні знання та вміння на 
практиці в ролі суддів, прокурорів, адвокатів та свідків. 

Предметом розгляду справи у модельованому 
судовому засіданні, за участю адвокатів системи безоплатної 

вторинної правової допомоги та студентів, є шахрайство, 
вчинене злочинною організацією в особливо великих 
розмірах.   
«Проведення таких заходів дає змогу студентам-
правникам на практиці закріпити отримані вміння та 
навички. Дуже важливо, щоб студенти у ході судового 
засідання, за допомогою адвокатів системи безоплатної 
вторинної правової допомоги показали як вони вміють 
приймати рішення, які можуть змінити долю людини», – 
наголосив Леонід Кропліс, директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області. 

 

 



29 
 

21 та 22 листопада 2018 року начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Дмитро Вержицький взяв участь у 
навчальному тренінгу  розпізнання дискримінації. 
Протягом дводенного тренінгу учасники обговорювали 
питання дотримання та застосування українського 
антидискримінаційного законодавства в роботі 
посадових осіб органів влади, а також шукали шляхи та 
способи підвищення обізнаності громадян у питаннях 
дискримінації 

Як правильно користуватись 
довідково-інформаційною платформою 
правових консультацій «WikiLegalAid» 
(wiki.legalaid.gov.ua)  розповіли 13 
грудня, під час прес-конференції, фахівці 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Кіровоградській області Олена 
Шишкарьова та Євгеній Чікіріс. 

Під час прес-конференції Олена 
Шишкарьова розповіла як створювалась 
довідково-інформаційна платформа 
правових консультацій «WikiLegalAid», яка 
є інноваційним інструментом, що 
допомагає в роботі працівникам системи 

безоплатної правової допомоги, які надають правові консультації на місцях. «Одним з основних завдань 
центрів системи БПД є посилення правової грамотності громадян. Задля забезпечення якнайкращого 
сервісу для наших клієнтів, була створена довідково-інформаційна платформа правових консультацій 
«WikiLegalAid». Наша мета – навчити користуватись цією платформою наших партнерів та 
громадськість», – підкреслила Олена Шишкарьова. 

Інформаційна база функціонує за принципом відомої «Wikipedia», поповнюється правовими 
консультаціями з різних тем, що відповідають реальним запитам клієнтів системи, які приходять до центрів 
та бюро правової допомоги. 

У свою чергу Євгеній Чікіріс розповів, що у базі правових консультацій міститься більше 1400 
консультацій на найактуальніші правові питання. Окрім правової інформації в них міститься судова 
практика та зразки правових документів. База правових консультацій містить статті у відповідності до 
галузей права. Для того щоб скористатися базою правових консультацій достатньо ввести в пошукову 
строку на головній сторінці «WikiLegalAid» ключове слово або частину слова (корінь слова) і поставити знак 
«*», що звузить пошук. Пошук видає перелік консультацій, які містяться в базі. Здійснення пошуку також 
можливе через структуру категорій «WikiLegalAid» за галузями права. Скориставшись таким шляхом пошуку 
можна побачити всі галузі права за якими містяться правові консультації в базі. 

Запрошені на прес-конференцію представники правоохоронних органів, адвокатів, громадських 
організацій, навчальних закладів, закладів культури, засобів масової інформації обговорили можливість 
використання «WikiLegalAid» для отримання правових роз’яснень та консультацій. 
 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД. 
З метою вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, спрямування, а також 
забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД відповідно Порядку 
здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області відділом моніторингу діяльності місцевих центрів протягом 2018 
року проводився моніторинг діяльності місцевих центрів з надання БВПД.   
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Протягом березня 2018 року 

директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській 
області Леонід Кропліс знайомився з 
роботою Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД. 

Під час візиту  Леонід Кропліс  
провів спостереження щодо якості, 
повноти та своєчасності надання 
фахівцями Олександрійського місце- 
 

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги консультацій та підготовки 
процесуальних документів. 

Ключовою темою зустрічі стало  врегулювання питання своєчасності виплати адвокатам 
винагороди шляхом наближення коштів з наступних місяців. 

Під час візиту до Світловодського бюро правової допомоги,  Леонід Кропліс ознайомився з 
проблемними питаннями, які виникають у працівників бюро та проаналізував результати опитування 
суб’єктів права на безоплатну правову допомогу щодо потреб та рівня їх задоволеності роботою бюро 
правової допомоги.  

За словами головного спеціаліста Світловодського бюро правової допомоги Максима 
Ільченка до бюро протягом січня-березня 2018 року звернулось 319 громадян. Олександрійським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової, відділом якого є Світловодське  
бюро правової допомоги, було видано 68 наказів для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

З-поміж іншого, обговорили виконання  комплексу заходів, спрямованих на забезпечення 
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.  

Інформаційні матеріали про роботу бюро розміщені у приміщеннях державних установ, органів 
державної влади, місцевого самоврядування тощо. 

8 травня 2018 року у приміщенні 
Регіонального центру відбулась зустріч продюсера 
та менеджера регіональної філії Суспільного 
телебачення у Кіровоградській області Олени 
Кваші та Олени Роміциної з фахівцями 
Регіонального центру, представниками 
інтеграторів місцевих центрів з надання БВПД та 
адвокатів. Під час зустрічі йшлося про те,  як працює 
Суспільне телебачення, які є телевізійні 
майданчики та як правильно cпланувати виступ 
під час прямих ефірів.  Учасники навчального 

заходу обговорили дієві механізми з інформування громадян про систему БПД, підготовки якісного 
інформаційного контенту з урахуванням різних цільових груп та різних телевізійних майданчиків.   

10 травня 2018 року заступниця директора 
Олена Шишкарьова та начальниця відділу комунікацій 
та забезпечення доступу до публічної інформації Ольга 
Салоїд взяли участь у Міжрегіональному воркшопі з 
керівниками РЦ, МЦ Дніпропетровської, Донецької, 
Запорізької, Кіровоградської областей, який   
відбувся в м. Дніпро у правовому клубі 
«PRAVOKATOR». 
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Під час заходу Презентовано план перспектив та активностей клубу на 2018 рік, визначено актуальність 
обраних питань, проведено аналіз потреб регіонів у навчанні, набуті практичних навиків та викреслено 
перелік бажаних заходів у відповідності розробленої карти правових потреб регіонів. Також, 
розроблено карту стейкхолдерів, визначено перелік заходів в рамках активностей, які можуть бути 
підтримані зовнішніми партнерами.  

26-27 червня у м. 
Кропивницькому відбувся 
тренінг з розвитку навичок 
роботи soft skills (м’яких 
навичок)  з вразливими групами 
клієнтів системи безоплатної 
правової допомоги. Як 
побудувати перший контакт з 
клієнтом та налагодити 
подальшу ефективну 
комунікацію, як подолати стрес 
та емоції, як запобігти 
професійному вигоранню та 
підтриманню себе в ресурсному 

стані навчались фахівці місцевих центрів та бюро правової допомоги під час тренінгу  
Захід відбувся за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні» у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. 
Дводенний тренінг був спрямований на розвиток комунікативних навичок роботи з вразливими 

групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги, для працівників центрів з надання БВПД, які 
здійснюють консультування та представництво інтересів клієнтів, зокрема – постраждалих від 
домашнього насильства та гендерно-обумовленого насильства, дітей, учасників АТО, внутрішньо 
переміщених осіб та осіб похилого віку. 

Учасниками навчального заходу стали 20 фахівців місцевих центрів та бюро правової допомоги 
Кіровоградщини. 

З метою вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, спрямування, а також забезпечення 
систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД відповідно Порядку здійснення 
моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області відділом моніторингу діяльності місцевих центрів     протягом ІІ кварталу 
проводився моніторинг діяльності Олександрійського місцевого центру з надання БВПД.   

За результатами проведеного моніторингу місцевого центру суттєвих зауважень не було. 
Водночас, за сумлінне виконання службових обов’язків рекомендовано розглянути можливість 
заохочення працівників. 

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. 
 

 



32 
 

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.  

8-9 листопада 2018 року у рамках робочого візиту, 
Леонід Кропліс, директор Регіонального центру ознайомився з 
роботою Олександрівського бюро правової допомоги. 
 Під час візиту до Олександрівського бюро правової 
допомоги,  Леонід Кропліс ознайомився з проблемними 
питаннями, які виникають у працівників бюро та проаналізував 
результати опитування суб’єктів права на безоплатну правову 
допомогу щодо потреб та рівня їх задоволеності роботою бюро 
правової допомоги. 

 
 
15 листопада 2018 року директор Голованівського 

місцевого центру з надання БВПД Ольга Рибак та фахівці 
місцевого центру Майя Кайданович, Тетяна Бойко та Ірина 
Пташник здійснили робочі візити до Бобринецького та 
Маловисківського бюро правової допомоги. Фахівцями 
місцевого центру надано методичну допомогу працівникам 
бюро  з питань ведення діловодства, організації надання 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 
якісного наповнення правопросвітницьких заходів та вивчено 
потреби та рівень задоволеності осіб, які звертаються до 
бюро правової допомоги.  

 
 
 

 
   

[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. Зокрема, 
для  залучення адвокатів до роботи у таких офісах, наразі проводиться інформаційна кампанія серед 
адвокатів системи безоплатної вторинної правової допомоги. 
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 [2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 грудня 2018 року Регіональним центром з надання 
БВПД у Кіровоградській області було видано 2593 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

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

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
  1732 – для здійснення захисту за призначенням;  
  167 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  
  32 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

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

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
  
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень  

 
Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб 

 
Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



34 
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в 
розрізі категорій осіб 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром за 2018 рк: 
  здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 54 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 
  проведено 9 бесід з клієнтами; 
 проведено 35 анонімних анкетувань адвокатів; 
  поведено 580 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД.  

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 1 січня по 31 грудня 2018 року місцевими центрами з надання БВПД та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
22223 звернень клієнтів, 19013 особам було надано правову консультацію, 3208 із них написали 
письмову заяву про надання БВПД.  

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям 
осіб 

Кількість виданих доручень   

І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за  
2018 рік 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 19 19 13 16 67 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 0 1 0 0 1 

3 

Особам, затриманим за 
підозрою у вчиненні злочину 
та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

128 89 176 97 490 

4 Для здійснення захисту за 
призначенням 453 428 400 451 1732 

5 
Для участі у проведенні 
окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

32 27 64 44 167 

6 

У процедурах з продовження, 
зміни або припинення 
застосування примусових 
заходів медичного характеру 

10 5 8 9 32 

7 
У процедурах, пов’язаних з 
видачею особи 
(екстрадицією) 

0 0 0 0 0 

8 

У разі вирішення судом 
питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 
537 КПК 

17 6 22 15 60 

9 

Особам, засудженим до 
покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або 
обмеження волі 

11 16 5 12 44 

Разом за всіма категоріями осіб 670 591 688 644 2593 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 3501 рішень про 
надання БВПД та надано 1868 доручень адвокатам та 1506 наказів штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 70 письмовим 
зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 
клієнтів 

 
Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за звітний період  

 
Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів в 

розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року  

IV квартал 
2018 року 

Разом за  
2018 рік 

1 Голованівській МЦ 1927 2088 2094 1714 7823 

2   Кропивницький МЦ 1566 1421 1775 1775 6537 

3   Олександрійський МЦ 2088 1967 1975 1833 7863 
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Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний 
період з наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстровани

х звернень 

Кількість 
наданих 

правових   
консультаці

й 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про надання 
БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість 
виданих доручень 

надання БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 Голованівській МЦ 7823 7294 526 525 135/393 

2   Кропивницький МЦ 6537 5265 1272 1647 987/517 

3   Олександрійський 
МЦ 

7863 6454 1410 1329 746/596 

 Разом 22223 19013 3208 3501 1868/1506 

Протягом 2018 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 5048 (23%), 
іншого цивільного права 3096 (14%), житлового 2286 (10%), соціального забезпечення 2254 (10%), 
спадкового 2228 (10%), земельного 2025 (9%), договірного 1295 (6%),з інших питань 1585 (7%), 
трудового 1082 (5%), адміністративного 686 (3%), з питань виконання судових рішень 450 (2%)  та з 
неправових питань 187 (1%). 

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 

 
Квартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категорія-ми 
питань  

№ 
з/п 

Категорія питань 
звернення 

Кількість опрацьованих звернень Разом  
за 2018 рік І квартал 

2018 року 
ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

1 Соціальне 
забезпечення 677 563 563 451 2254 

2 Спадкове право 625 522 530 551 2228 

 Разом за всіма 
місцевими центрами 5581 5476 5844 5322 22223 
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3 Сімейне право 1198 1286 1386 1178 5048 

5 Трудове право 289 251 266 276 1082 

6 Адміністративне право 154 157 174 201 686 

7 Земельне право 499 484 494 548 2025 
 Договірне право 436 333 310 216 1295 

8 Житлове право 317 524 739 706 2286 

9 інше цивільне право 791 721 827 757 3096 

10 Виконання судових 
рішень 100 156 145 49 450 

11 Неправові питання 41 54 55 37 187 

12 Інші питання 453 425 355 352 1585 

Разом 5580 5476 5844 5322 22223 16897

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за 2018 рік найбільше позитивних рішень було 
прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 2402 (78%), особам з інвалідністю 315 (10%) ветеранам війни 257 (8%), 
внутрішньо переміщеним особам 66 (2%) та інші 59 (2%).  

Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 
 
Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом 2018 року було: 
 здійснено 234 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 214 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 1550 осіб, в 
тому числі 797 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 753 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 115 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного права), з 
якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 1111 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому числі з 
урахуванням РЦ). 

 проведено 1153 правопросвітницьких заходів. 
Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих центрів 

дивись у таблицях 5-11. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих 
центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних 
пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх 

послугами 
І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за  
2018 рік 

1 Голованівській МЦ 41/92 32/84 48/124 67/156 188/456 

2 Кропивницький МЦ 31/188 33/136 29/137 38/101 131/562 

3 Олександрійський 
МЦ 

31/107 34/86 27/139 37/200 129/532 

 Разом по регіону 103/387 99/306 104/400 142/457 448/1550 
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Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БПД (в тому числі РЦ) 

 
Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

  
Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги 
І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за 
2018 рік 

1 Голованівській МЦ 1 1 6 2 10 

2 Кропивницький МЦ 23 3 10 8 44 

3 Олександрійський МЦ 56 5 0 0 61 

 Разом по регіону 80 9 16 10 115 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за  
2018 рік 

1 Голованівській МЦ 85 109 107 116 417 

2 Кропивницький МЦ 85 81 59 85 310 

3 Олександрійський МЦ 36 34 76 161 307 

4 Регіональний центр 77 50 48 58 233 

 Разом по регіону 283 274 290 420 1267 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів  

І квартал 2018 
року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за  
2018 рік 

1 Голованівській МЦ 122 132 139 157 550 

2 Кропивницький 
МЦ 

115 89 36 75 315 

3 Олександрійський 
МЦ 49 62 47 131 289 

 Разом по регіону 286 283 222 363 1154 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до  електронних сервісів 
Мін’юсту 

І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 2018 
року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за  
2018 рік 

1 Голованівській МЦ 1 0 1 1 3 

2 Кропивницький МЦ 0 0 0 0 0 

3 Олександрійський МЦ 0 0 0 0 0 

4 РЦ 0 0 0 1 1 
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З 01.01.2018 року по 31.12.2018 року центри з надання БВПД у Кіровоградській області були 
фактично профінансовано на  12767,3 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603020 
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 
становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 14260,0 тис. грн за 
бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 
БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 
бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого року 

 
 

З 01.01.2018 по 31.12.2018 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД 
становили 14258,9 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані послуги адвокатів 
станом на 30.09.2018 року становив 14258,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на 
кінець звітного періоду відсутня. 

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 
аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік 

 
 

 Разом по регіону 1 0 1 2 4 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. 
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 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 
наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік 

 
Так, з 01.01.2018 по 31.12.2018 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням по 

кримінальним провадженням становили 11164,9 тис. грн що становить 78,4 % від загальних касових 
видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по цивільно-адміністративним справам –
3 078,1 тис. грн. (21,6 % відповідно). 

 
Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 

розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

№ 
з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, 
тис. грн 

 

I квартал 
2018 
року 

ІІ квартал 
2018 
року 

ІІІ квартал 
2018 року 

IV квартал 
2018 року 

Разом за 
2018 рік 

1 Захист за призначенням 602,2 2327,1 3789,9 2215,3 8934,5 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 3,9 14,1 19,5 52,1 89,6 

3 Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 2,0 13,1 20,4 51,6 87,1 

4 Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

97,3 403,2 658,8 706,3 1865,6 

5 
Цивільні/адміністративні справи 
(особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-12 
статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

224,4 1202,2 798,7 852,8 3078,1 

6 

Засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військово-
службовців або обмеження волі 

8,8 43,6 32,5 33,5 118,4 
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7 

За ухвалою суду у кримінальних 
провадженнях щодо продовження, 
зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного 
характеру у процедурах, пов’язаних з 
видачею особи (екстрадицією), або у 
разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПКУ 

2,1 9,9 31,5 26,2 69,7 

8 Разом 940,7 4013,2 5351,3 3937,8 14243 


