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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
З метою посилення правової спроможності громадян, розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги, центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  Кіровоградської області проводиться робота, спрямована на розширення доступу 
до БПД, зокрема  організація роботи виїзних консультаційних пунктів, дистанційних пунктів 
доступу, проведення інформаційно-просвітницьких заходів, «вуличних інформувань»,  
виїзних прийомів громадян (адресна правова допомога), поширення інформаційних 
матеріалів про систему БПД, співпраця з правозахисними  громадськими організаціями тощо. 

Так, наприклад, 17 лютого  2016 року працівниками Голованівського місцевого центру   
проведено інформаційно-просвітницький захід у Заваллівській загальноосвітній школі-
інтернат І-ІІІ ступенів. Вказаний захід було організовано місцевим центром за сприяння в.о. 
директора інтернату Світлани Мальованої. Перед педагогічними та іншими працівниками 
закладу виступив інтегратор Голованівського місцевого центру з інформацією про право осіб 
на безоплатну правову допомогу.  Особливу увагу виступаючий звернув на право дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які стали або могли стати жертвами 
насильства у сім’ї на представництво їх інтересів у суді адвокатами системи БВПД на 
безоплатній основі. Олександр Лісовий детально роз’яснив яким чином можна реалізувати 
своє право на таку правову допомогу, як і куди звертатися в разі потреби.  

 
16 березня 2016 року працівниками Олександрійського місцевого центру проведено 

зустріч в Олександрійському міському територіальному центрі з обслуговування пенсіонерів і 
інвалідів з громадянами, які стоять на обліку в тер центрі. Здійснено прийом громадян. 
Створено консультаційний пункт 

 
19 квітня 2016 року у Піщанобрідській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті 

відбулась зустріч представників Голованівського місцевого центру з директором інтернату 
Ольгою Шаповал обговорено шляхи співпраці по наданню безоплатної правової допомоги 
дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям які стали або можуть стати 
жертвами насильства у сім`ї. Працівники школи-інтернату провели екскурсію навчальним 
закладом та представили розробки і досягнення своїх вихованців.  

3 листопада 2016 року, співробітники 
Регіонального центру провели урок правових знань для 
старшокласників КЗ "НВО "Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16 - дитячого 
юнацького центру "Лідер". 

У заході взяли участь – Дмитро Вержицький, 
начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Ольга Салоїд, заступник 

начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
інформації, Євгеній Чікіріс, заступник начальника відділу фінансів, котрактно-договірної 
роботи та бухгалтерського обліку. 

Ольга Салоїд розповіла учням про місію системи безоплатної правової допомоги – 
створити рівні можливості для кожного вирішувати свої життєві проблеми у правовий спосіб. 

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



Євгеній Чікіріс ознайомив учнів з чинною нормативно-правовою базою, 
зокрема Конвенцією ООН про права дитини. Також, детально зупинився на особливостях 
кримінальної відповідальності та покараннях неповнолітніх. 

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

15 вересня 2016 року, в приміщенні Помічненської міської ради 
Добровеличківського району працював мобільний консультаційний пункт для 
військовослужбовців, учасників АТО та членів їхніх сімей. Роботу консультаційного пункту 
забезпечували фахівці Голованівського місцевого центру з надання БВПД – Олена Горщак, 
начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
адвокатами і Олександр Лісовий, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги. 

03 жовтня 2016 року заступником начальника відділу  «Знам’янське бюро правової 
допомоги» Большаковим Р.В. здійснено виїзд до с. Мошорино Знам’янського району 
Кіровоградської обл. з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 

багатодітної сім’ї.  
В ході спілкування з даною родиною 

встановлено, що діти виховуються в належних умовах, 
безкоштовно харчуються в закладах дошкільної освіти, 
забезпечені одягом, іграшками і іншим майном, 
необхідним для нормального розвитку дитини і 
належного функціонування дитячого будинку сімейного 
типу. Родина сповіщена про відкриття у м. Знам’янка 

бюро безоплатної первинної правової допомоги, її функції і завдання. Родину цікавило 
питання, щодо порядку звернення до суду про прийняття спадщини від померлого батька та 
порядок реєстрації права власності на житловий будинок 
за рішенням суду. 

 
11 жовтня 2016 року заступником начальника 

відділу «Онуфріївське бюро правової допомоги» 
Трепачовою Л.С. проведена лекція для дітей-вихованців 
Онуфріївського Дитячого Будинку «Жива Перлина» на 
тему: «Відповідальність неповнолітніх за скоєння 
правопорушень, захист прав та свобод неповнолітніх».  

 
20 жовтня 2016 року, Ірина Кузьменя,  головний спеціаліст 
Гайворонського бюро правової допомоги організувала роботу 
мобільного консультаційного пункту в територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Гайворонського району.  
           Спеціаліст бюро надала роз’яснення з приводу вирішення 
питання соціального забезпечення громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах – 4 особи. 
17 листопада поточного року в приміщенні Обознівського 
психоневрологічного інтернату, що 

знаходиться у смт. Обознівка по вул. Польова, 1 відбулась 
робоча зустріч за участі: директора Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Тетяни Батранюк та фахівців місцевого центру: 
начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 



суб'єктами надання БППД — Л. Морозовою, начальника відділу представництва — С. 
Березніченко, головного спеціаліста відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання БППД - Т. Тур та  директора психоневрологічного інтернату - О. Дудкою і 
працівниками інтернату.  В ході проведення зустрічі обговорювались питання щодо якісного 
надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та шляхи взаємодії 
психоневрологічного інтернату з Кіровоградським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги для надання правової допомоги пацієнтам інтернату через 
опікуна, яким є директор Обознівського психоневрологіного інтернату. 

 
 З метою забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги особам з 

обмеженими можливостями, працівники місцевих центрів,  бюро правової допомоги  
здійснюють виїзні консультування громадян.  Так, 22 грудня 2016 року головним 

спеціалістом відділу  правової інформації та 
консультацій Олександрійського МЦ Поповичем В.С. та 
головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами  надання БППД Олександрій-
ського МЦ Лунгою А.О. здійснено виїзне консультування 
за місцем проживання громадянки м. Олександрія,  
1939 року народження,  котру цікавило отримання 
консультації та роз’яснення з приводу цивільного 

питання, суть якого полягало  у  отриманні грошової винагороди по оголошеній акції у газеті. 
По закінченню консультування та роз’яснення виниклого питання, громадянці доведено про 
систему БВПД, порядок її отримання, надання послуг адвокатами та роз’яснено хто має 
право на таку допомогу та вручено спеціально підготовлений буклет з інформацією про 
БВПД.  

Крім того, проводяться інформаційні заходи для осіб, які відбувають покарання в 
установах виконання покарань. Так,  18 жовтня 2016 року Анастасія Повар, головний 
спеціаліст Вільшанського бюро правової допомоги спільно з  
працівниками Вільшанського районного сектору 
кримінально-виконавчої інспекції організувала та провела 
зустріч з особами, які перебувають на обліку. 
        “Інколи, в житті кожної людини виникають певні 
ситуації з яких, здавалося б, важко знайти будь-який вихід. 
Тому, завдяки соціальній програмі Уряду України, що 
гарантує людям ефективний захист їхніх прав і було 
відкрито Вільшанське бюро правової допомоги. Це бюро 
нещодавно розпочало свою роботу і тому метою даної 
зустрічі було ознайомлення засуджених осіб з послугами, які надаються  спеціалістами 
даного закладу”- наголосила Анастасія Повар. 

Також представник бюро розповіла про правові послуги, мету та завдання бюро, дала 
вичерпні відповіді на запитання, що виникали у засуджених під час зустрічі та вручила 
інформаційні буклети. 

Надана інформація викликала зацікавленість у осіб, що перебувають на обліку, так як 
безоплатна вторинна правова допомога надається за рахунок коштів Державного бюджету 

України, і тому є можливість вирішити проблемні 
питання. 

 
08 грудня 2016 року в приміщенні 

Новгородківського бюро правової допомоги, спільно 
з представниками Новгородківського сектору КВІ 
УДПтС України в Кіровоградській області та 



Новгородківським РЦСССДМ, було проведено правоосвітній захід для умовно засуджених 
осіб які перебувають на обліку в Новгородківському секторі КВІ УДПтС України в 
Кіровоградській області.  

Під час заходу, присутніх було поінформовано про роботу Бюро правової допомоги, 
види правових послуг, які надаються Бюро та категорії осіб, які мають право на отримання 
безкоштовної правової допомоги та розповсюджено друковані матеріали інформаційного 
характеру.  
 Для присутніх було проведено показ фільму про захист своїх прав під час 
адміністративного затримання та соціальні ролики про безоплатну правову допомогу.   
 
 У жовтні –грудні 2016 року  працівниками Регіонального та місцевих центрів також 
було проведено ряд правопросвітніх заходів, присвячених  відзначення 40-ї річниці 
створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, 
відзначенню Всеукраїнського тижня права.  

Так, наприклад,  12 жовтня 2016 року з метою 
інформування молоді про відзначення 40-ї річниці 
створення Української Громадської Групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод, Володимир Соколик, 
начальник Вільшанського бюро правової допомоги  провів 
захід серед учнів старших класів в Добрівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Вільшанського району. 
             Представник бюро розповів усім присутнім на заході  

про історію виникнення,  завдання та функції УГГ, а також роздав інформаційні буклети 
«Українській Громадській Групі сприяння виконанню Гельсінських угод — 40 років! 

07 грудня 2016 року начальник відділу право-
просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД  
Світановський В.А. та начальник відділу правової  
інформації та консультацій Олександрійського МЦ  
Боровський В.А. провели зустріч зі студентами та 
викладачами Олександрійського професійного ліцею, 
де провели лекцію на тему: «Створення та 
функціонування Української Гельсінської Групи»  та 
«Конвенції ООН про права дитини». Наприкінці лекції 
присутнім надано пам'ятки та буклети. 
 

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

Під час екскурсії  Олена 
Шишкарьова, заступник директора 
Регіонального центру  розповіла учням про 

те, що 10 грудня за пропозицією  Генеральної асамблеї ООН відзначається міжнародне свято 
– День прав людини, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав 
людини в 1948 році. 

Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання  безоплатної вторинної 
правової допомоги повідомив старшокласникам про те, що призначення захисника у 
кримінальному процесі здійснюється відповідно до положень Кримінального 



процесуального кодексу України. Адвокати цілодобово надають правові послуги на підставі 
доручень центрів. Повідомлення та процесуальні документи опрацьовуються черговими 
центрів, які реєструють повідомлення про затримання осіб та протягом години призначають 
захисника. 

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

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

Також, Регіональним та місцевими центрами постійно проводяться «вуличні 
інформування» громадян щодо права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 Так, наприклад, 27 грудня 2016 року на площі Героїв Майдану міста Кропивницький, 
представники Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області провели 

«вуличне 
інформування» щодо 
права на безоплатну 
правову допомогу. 

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

міста про те, що безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що 
полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види 
правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на 
таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; складення документів процесуального характеру. 

 
 [1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 
допомоги 

 
Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувається відповідно до наказу Координаційного центру з 



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

З метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги  
регіональним центром протягом  звітного періоду: 
·        здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 75-ми судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 
·        проведено 12 бесід з клієнтами; 
·        проведено 53  анонімних анкетувань адвокатів; 
·        поведено 866 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД. 
 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 
між ними. 
 Регіональний  та місцеві  центри з надання БВПД у ході поточної діяльності  постійно 
взаємодіють  з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, проводяться 
збори адвокатів,   робота щодо поширення прикладів успішного захисту клієнтів системи 
БВПД у засобах масової інформації, на сторінках у  соціальній мережі Facebook. 
 Так, 03 лютого 2016 року за ініціативи Регіонального центру  відбулась зустріч з 

адвокатами, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу на території 
міста Кіровограда. 
         Із вступним словом виступив Кропліс 
Л.В., підвівши підсумки функціонування 
системи безоплатної вторинної правової 
допомоги у 2015 році. Також директор 
Регіонального центру повідомив присутнім 
про реформування територіальних органів 

Міністерства юстиції України та перспективи розвитку системи надання безоплатної правової 
допомоги. 
         Представники Регіонального центру висвітлювали питання: 
взаємодії адвокатів системи БВПД з Регіональним та місцевими 
центрами з надання БВПД, дотримання порядку оформлення актів 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, стану укладених 
контрактів/договорів з адвокатами на 2016 рік, дотримання 
законодавства при наданні безоплатної вторинної правової допомоги в 
частині припинення дії доручень.  на момент  видачі доручення. 
 Підсумком зустрічі стало урочисте вручення адвокатам 
Сертифікатів про участь у заходах підвищення кваліфікації. 

30 вересня 2016 року фахівці Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД провели планову робочу зустріч з адвокатами, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Особливу увагу 
було приділено якості надання послуг та надання допомоги особам, які 
визнані потерпілими у кримінальному провадженні. 

У зустрічі взяли участь: Анатолій Руденко, директор Олександрійського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Володимир Бесараб, начальник 
відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами, Валерій Боровський, начальник 
відділу правової інформації та консультацій, Анжела Пишна, головний спеціаліст відділу 
організації надання БВПД та роботи з адвокатами, а також адвокати, залучені до надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на території районів, які обслуговує 
Олександрійський місцевий центр. 



 
9 листопада 2016 року в приміщенні 

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

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

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

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

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

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

Анастасія Шепеленко, заступник Голови Кіровоградського відділення ГО «Об’єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» розповіла про те, що під час перевірки 
актів виникли деякі розбіжності між адвокатом та Регіональним центром з надання БВПД у 
Кіровоградській області по розрахунку оплати послуг адвоката з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

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

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

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

 
Також, з метою поширення інформації про позитивні адвокатські практики, на 

офіційному сайті Регіонального центру та на сторінках у  соціальній мережі Facebook 
висвітлюється інформація  прикладів успішного захисту адвокатами клієнтів системи БВПД.  

Наприклад, 8 вересня 2016 року висвітлено новину про те, як адвокат системи 
безоплатної правової допомоги Оксана Сьора  допомогла вдові визнати в судовому 
порядку право на спадщину(http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/khronika-hromadskoho-
zakhystu/advokat-dopomohla-vstanovyty-pravo-vlasnosti-na-spadkove-maino1 ) 

16  листопада 2016 року висвітлено новину про те, як адвокат Тетяна Суліменко в 
судовому порядку допомогла визнати протиправними дії районної державної 
адміністрації щодо відмови у наданні жінці, яка народила та виховала до 8-річного віку 



шістьох дітей, почесного звання «Мати-героїня» 
(http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/khronika-hromadskoho-zakhystu/advokat-z-
kirovohradshchyny-dopomohla-bahatoditnii-materi-otrymaty-pochesne-zvannia-maty-heroinia-1 ) 
 

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

 В рамках виконання Плану Центрами проводиться активна  робота по налагодженню 
співпраці з органами місцевого самоврядування, партнерських стосунків з провайдерами 
послуг громадського захисту. Проводяться круглі столи, тренінги, робочі зустрічі з 
представниками органів місцевого самоврядування, головами сільських та селищних рад, 
управлінь соціального захисту населення, пенсійного фонду, центрів зайнятості населення, 
представниками громадських організацій, правоохоронних органів.   Також, з метою 
налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, місцеві  центри розробляють 
та поширюють  методичні  рекомендації  для ОМС щодо організації ними надання БППД.   

  Так, на виконання Плану надання БВПД у 2016 році, місцевими центрами з надання 
БВПД Кіровоградської області проводиться робота по розробленню програм розвитку 
надання безоплатної правової допомоги, яка вже має позитивні результати. 

  Так,   рішенням сесії Побузької селищної ради від 01 лютого 2016 року № 35 
затверджено Програму безоплатної правової допомоги населенню смт. Побузьке на 2016-
2017 роки; 

- Рішенням сесії Добровеличківської районної ради від 25.03 2016 року № 99 затверджено 
Програму безоплатної правової допомоги населенню Добровеличківського району на 2016-
2017 роки; 

- Рішенням сесії Вільшанської селищної ради від 28 березня 2016 року затверджено  
Програму безоплатної правової допомоги населенню смт. Вільшанка на 2016 рік; 

- Рішенням сесії Бобринецької районної ради від 22 квітня 2016 року затверджено 
Програму безоплатної правової допомоги населенню Бобринецького району на 2016-2017 
роки; 

- Рішенням сесії Новоукраїнської районної ради від 18 травня 2016 року затверджено 
Програму безоплатної правової допомоги населенню Новоукраїнського району на 2016-2017 
роки; 

- Рішенням  Олександрійської міської ради від  08 лютого 2016 року схвалено  Програму  
розвитку безоплатної правової допомоги населенню міста Олександрії на 2016-2018 р.р.; 

- 10 лютого 2016 року  на засіданні  постійної депутатської комісії освіти і охорони здоров’я 
Олександрійської міської Ради по розгляду і затвердженню програми розвитку безоплатної 
правової допомоги населенню міста Олександрії на 2016-2018 р.р. Комісія прийняла рішення 
про схвалення програми; 

- 19 квітня 2016 року   на погоджувальній раді при міському голові  м. Олександрії  було 
схвалено прийняття рішення  “Про затвердження Програми безоплатної правової допомоги 
населенню м. Олександрії на 2016-2018 р.”; 

- 22 квітня 2016 року  на сесії Олександрійської міської ради  було прийнято рішення “Про 
затвердження Програми  безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрії”. 

 
Проводиться активна робота по налагодженню співпраці з правоохоронними органами, 

громадськими організаціями, комунальними закладами тощо шляхом підписання 
Меморандумів про співпрацю.  

Так, 14 червня 2016 року, у ході робочої 
зустрічі, відбулось підписання 
Меморандуму про співпрацю між 
Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській 



області та Комунальним закладом «Кіровоградський обласний соціальний центр матері 
та дитини» Кіровоградської обласної ради. 

Спікерами заходу виступили Леонід Кропліс, директор Регіонального центру з надання 
БВПД у Кіровоградській області, Тетяна Батранюк, директор Кіровоградського місцевого 
центру з надання БВПД, Станіслав Березніченко,  заступник начальника відділу попередньої 
роботи з клієнтами Кіровоградського місцевого центру з надання БВПД та Інна Жолобова, 
директор Комунального закладу «Кіровоградський обласний соціальний центр матері та 
дитини» Кіровоградської обласної ради. 

Підставою для підписання Меморандуму про співпрацю між державними інституціями 
стало  спрямування спільних зусиль на підвищення правової культури громадян, які 
опинились у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що перешкоджають виконанню 
материнського обов’язку. 
 

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

стало спрямування спільних зусиль на співпрацю в частині попередження, виявлення та 
недопущення випадків порушень прав і свобод  осіб, затриманих за підозрою у вчиненні 
кримінального та/або адміністративного правопорушення, порушень права на захист, 
права на безоплатну вторинну правову допомогу.  

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

17 листопада 2016 року, у ході робочої зустрічі, відбулось підписання Меморандуму 
про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Кіровоградській області та Кіровоградським обласним центром зайнятості. 

Документ підписали директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області Леонід Кропліс та директор Кіровоградського 
обласного центру зайнятості Юрій Слоневський. 

Метою Меморандуму  є об’єднання зусиль Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області та Кіровоградського 
обласного центру зайнятості, спрямованих на співпрацю в частині формування 
сприятливого середовища та забезпечення реалізації ефективної державної політики у 
сфері зайнятості населення та 
розширення можливостей 
доступу до безоплатної правової 
допомоги для громадян, які 
звертаються до центрів 
зайнятості. 

У рамках виконання 
Меморандуму сторони 



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

 [1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 З метою  налагодження інформаційної взаємодії між центрами,   здійснюється збір, 

аналіз та узагальнення інформації,  проводяться робочі зустрічі працівників Регіонального 
центру  та  місцевих центрів  щодо організації роботи та обміну досвідом. Щотижнево 
проводиться збір інформації для створення єдиного інформаційного ресурсу, проводяться 
засідання Керівної ради, перевірки діяльності місцевих центрів.   

Так, протягом 2016 року  відбулись  засідання Керівної ради:  
 1) 21 січня 2016 року у залі засідань Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Кіровоградській області відбулось засідання керівної ради за 
участі директора Регіонального центру Леоніда Кропліса, директорів Голованівського, 
Кіровоградського та Олександрійського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги: Ольги Рибак, Тетяни Батранюк та Анатолія Руденка. На засідання були 
також запрошені заступник директора Регіонального центру Олена Шишкарьова, головний 
бухгалтер Регіонального центру Наталія Зінов’єва, начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Дмитро Вержицький та заступник начальника 
відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації Оксана 
Нікітіна. 
 Головною темою порядку денного засідання Керівної ради  стало виконання 
доручення першого заступника міністра юстиції України Наталії Севостянової від 20 січня 
2016 року №5/25/32-16, виданого на заміну доручення від 14 січня 2016 року №1068/25-32-16 
щодо належного виконання Плану заходів з реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року №2748/5. 
         В ході засідання були обговорені пропозиції щодо реформування органів юстиції, 
розглянуто нову типову структуру управлінь юстиції міського і районного рівнів, 
проаналізовано питання розвитку системи надання безоплатної правової допомоги. 
         Разом з тим, на засіданні керівної ради були висвітлені питання щодо фінансування 
системи БВПД у 2016 році, оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу та порядок оформлення актів адвокатами про надання вказаних послуг. 
 2) 14 квітня 2016 року у залі засідань 
Регіонального центру  відбулось засідання 
Керівної ради за участю директора 
Регіонального центру Леоніда Кропліса,
 заступника директора  Олени 
Шишкарьової, директорів Голованівського – 
Ольги Рибак, Кіровоградського – Тетяни 
Батранюк та Олександрійського – Анатолія 
Руденка місцевих центрів з надання БВПД. 
         На Порядку денному розглядались 
питання: 

 Результати проведеного моніторингу діяльності Кіровоградського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 Питання утворення бюро правової допомоги 
 Представлення планів з інформування територіальних громад щодо 
проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової 
допомоги. 



3) 31 серпня 2016 року у приміщенні  Регіонального центру  відбулось засідання Керівної 
ради за участю директора Регіонального центру Л. Кропліса, заступника директора  О. 
Шишкарьової, директорів місцевих центрів  (Голованівського – О. Рибак, Кіровоградського – 
Т. Батранюк та Олександрійського – А. Руденка). На порядку денному розглядались питання 
готовності бюро правової допомоги до роботи. 

4) 22 грудня 2016 року, в приміщенні Регіонального центру відбулось засідання Керівної 
ради. 

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

У роботі Керівної ради взяли участь 
співробітники Регіонального центру з надання 
БВПД на Кіровоградщині: Леонід Кропліс, 
директор установи, Олена Шишкарьова, заступник 
директора, Наталія Зінов’єва, головний бухгалтер 
та начальники відділів. 

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

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

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

Також, у 2016 році  проведено моніторинг діяльності місцевих центрів: 
З 4 по 8 квітня 2016 року, на підставі наказу  Регіонального центру  від 21 березня 2016 

року №8-аг, фахівцями Регіонального центру здійснено  моніторинг  діяльності 
Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

28 – 29 липня 2016 року, фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області відвідали 
Олександрійський місцевий центр, аби разом з колегами 
обговорити актуальні робочі питання.  

Крім того, з метою обговорення першочергових кроків з 
організації роботи бюро напередодні їх відкриття,  11 
серпня 2016 року в приміщенні Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області відбувся установчий семінар для 
новопризначених працівників бюро правової допомоги. 

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



У складі робочої групи працювали співробітники Регіонального центру з надання БВПД 
на Кіровоградщині: Олена Шишкарьова, заступник директора установи, Валентина Ткач, 
начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
інформації, Дмитро Вержицький, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

З метою вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які 
звертаються до Голованівського місцевого центру, Олена 
Шишкарьова здійснила особистий прийом громадян. До 
заступника керівника Регіонального центру з надання БВПД 
зверталися громадяни з питаннями щодо незаконного 
заволодіння житловим будин-ком, встановлення родинних 
відносин та отримання земельної ділянки під будівництво та 
для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО. Олена Шишкарьова надала громадянам юридичні 
консультації та роз’яснення з поставлених питань. 

 16 вересня 
2016 року в 
приміщенні Регіонального центру відбувся 
тренінг для начальників та головних 
спеціалістів відділів правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Голованівського, 
Кіровоградського та Олександрійського 
місцевих центрів. Мета зустрічі – 
вдосконалення навичок написання статей, 

обговорення інструментів та способів залучення ЗМІ, обмін досвідом. У заході взяли участь 
 О. Шишкарьова, заступник директора центру та інтегратори – О. Лісовий, Ю. 
Парахонько, О. Морозова та    В. Світановський.  Тренінг проводила заступник начальника 
відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення, діяльності та інформації Ольга 
Салоїд. 
 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 
його функцій. 
 Для  посилення  ефективності діяльності Регіонального та місцевого центрів постійно 
ведеться робота над розвитком інституційної спроможності центрів виконувати покладені на 
них функції, зокрема через впровадження та використання сучасних інформаційних та 
інтерактивних технологій та запровадженню нових підходів  представлення інформації 
широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через впровадження Skype-зв’язку. Таким 
чином, мешканці віддалених населених пунктів мають можливість користуватися Інтернетом, 
зокрема й задля отримання юридичної допомоги. 
 

Крім того, у 2016 році проведено ряд організаційних заходів  по утворенню бюро 
правової допомоги. 

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



правової допомоги». Відповідно до графіку проведення інтерв’ювання, 89 кандидатів 
на посади начальників/заступників начальників бюро правової допомоги з’явились до 
Регіонального центру. 
З 17 серпня – 1 вересня 2016 року, по всій території області відбулись урочисті відкриття 
бюро правової допомоги. У презентаціях підрозділів місцевих центрів взяли участь всі 

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

організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації — О.Салоїд  
організовано  виїзд знімальної групи новин «День за днем» (ефір відбувся 01.09.2016). 
 Основні завдання проведених заходів: презентація бюро правової допомоги 
територіальним громадам, ознайомлення присутніх із завданнями новостворених бюро, 
сформування рекомендацій щодо механізму подальшої співпраці усіх суб'єктів надання 
правових послуг на рівні територіальних громад. 

З 1 вересня  2016 року 18 бюро правової допомоги розпочали свою роботу: 
- Бобринецьке бюро правової допомоги 
- Благовіщенське бюро правової допомоги 
- Вільшанське бюро правової допомоги 
- Гайворонське бюро правової допомоги 
- Добровеличківське бюро правової допомоги 
- Долинське бюро правової допомоги 
- Знам'янське бюро правової допомоги 
- Компаніївське бюро правової допомоги 
- Маловисківське бюро правової допомоги 
- Новгородківське бюро правової допомоги 
- Новоархангельське бюро правової допомоги 
- Новомиргородське бюро правової допомоги 
- Новоукраїнське бюро правової допомоги 
- Олександрівське бюро правової допомоги 
- Онуфріївське бюро правової допомоги 
- Петрівське бюро правової допомоги 
- Сітловодське бюро правової допомоги 
- Устинівське бюро правової допомоги 

 
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

 Регіональним та місцевими центрами постійно  проводиться активна робота, 
спрямована на поширення інформації про функціонування системи безоплатної вторинної 
правової допомоги  на території Кіровоградської області.  Зокрема, здійснюється постійна 
тісна співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, здійснення 
публікацій в газетах, виступи на радіо, участь у зйомках телепрограми “Лінія захисту”, інших 



ТВ-програм та сюжети у місцевих ЗМІ, розміщення інформаційних матеріалів в мережі 
Інтернет, проведення прес-конференцій тощо. 

Так, 2 червня 2016 року,  директор Регіонaльного центру  Л. Кропліc взяв участь у  
прес-конференції щодо створення бюро правової допомоги, трансляція якої відбулась 11 та 
12 червня 2016 року в ефірі телепередачі "Лінія захисту" на каналі  “Кіровоград”. 

 
 29 червня 2016 року, до 

Голованівського місцевого 
центру разом із знімальною групою
 програми "Лінія захисту", завітал
и представники Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській 
області Олена Шишкарьова та Ольга 
Салоїд. Ольга Рибак, директор 
Голованівського місцевого центру з 
надання БВПД, розповіла про 

діяльність центру, адвокати системи безоплатної правової допомоги  Оксана 
Задорожнюк, Тимур Зятковський та Тарас Забуранний розповіли присутнім про свої успішні 
практики та наголосили на важливості системи в цілому. 

28 липня 2016 року, в ефірі – радіопередачі "Час реформ", фахівці системи 
безоплатної правової допомоги розповіли слухачам про діяльність Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області, зупинившись, зокрема, на впровадженні 

пілотного проекту у сфері державної 
реєстрації громадських формувань. 

25  серпня 2016 року в ефірі 
телепередачі «Тема дня»,  заступник   
директора  Регіонального центру   О.  
Шишкарьова розповіла  про відкриття  
бюро правової допомоги, а також про 
діяльність на території Кіровоградської 
області Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги та місцевих центрів– 

Голованівського, Кіровоградського та Олександрійського.   
 

  
 31 серпня 2016 року директори місцевих  
центрів — А.Руденко, О.Рибак, Т.Батранюк взяли 
участь в прямому ефірі телерадіопередачі 
«Радіомайдан», де говорили  про розширення 
системи безоплатної правової допомоги з 1 
вересня 2016 року через відкриття бюро правової 
допомоги.     

 
 
30 жовтня 2016 року О.Шишкарьова - заступник директора Регіонального  центру, 

Д.Вержицький - начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Т.Суліменко – адвокат в ефірі  радіопередачі "Юридична консультація" НТКУ 
"Кіровоградська регіональна дирекція" телерадіостанція "Скіфія-центр" розповіли про 
безоплатну правову допомогу на Кіровоградщині. 
  



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

У ефірі телепередачі «Ранкова кава»  Олена Шишкарьова наголосила на тому, 
 що сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, могла їх правильно 
реалізувати, та за необхідності захистити. Адже Адже місія системи безоплатної правової 
допомоги полягає у захисті прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової 
інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності 

представників соціально вразливих груп, 
територіальних громад та спільнот.  

Богдан Стоян наголосив на тому, 
що у рамках виконання Меморандуму 
зусиллями фахівців державної служби 
зайнятості та системи безоплатної 
правової допомоги, для безробітних 
проводяться інформаційні заходи, 
спрямовані на підвищення рівня правової 
обізнаності населення щодо захисту їхніх 

прав.  
 
31 грудня 2016 року, Леонід Кропліс,  директор Регіонального центру розповів про  

підсумки роботи центру у 2016 році та новини в системі БПД у 
відеосюжеті  телепередачі "Лінія захисту" НТКУ "Кіровоградська 
регіональна дирекція" телерадіостанція "Скіфія-центр".  

 
Крім того, інформація про  діяльність Регіонального та 

місцевих центрів, функціонування безоплатної правової допомоги 
постійно публікується у місцевій пресі, а також висвітлюється у  
мережі Інтернет — на сайті Регіонального центру, на соціальних 
сторінках центрів у Facebook, в інтернет-виданнях. 
 
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 [2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
За оперативною інформацією з 01 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Кіровоградській області (далі – Регіональний 
центр) було видано 2628 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  



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

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 2005 – для здійснення захисту за призначенням;  
 101 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
 40 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

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

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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
 
 Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень поквартально за 
звітний період поточного року із порівнянням з аналогічними періодами минулого 
року.  

  
 
 

 Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період з наростаючим 
підсумком.  

 



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

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у період з 01 жовтня 
2016 року по 31 грудня 2016 року  : 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям 
осіб 

Кількість виданих доручень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом 
за 2016 

рік 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 2 1 13 27 43 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 2 23 5 1 31 

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

102 99 65 79 345 

4 Для здійснення захисту за 
призначенням 487 598 432 488 2005 

5 Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

15 21 28 37 101 

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

9 8 13 10 40 

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 

9 4 6 15 34 

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

8 9 6 6 29 

Разом за всіма категоріями осіб 634 763 568 663 2628 



 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 75 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

 проведено 12 бесід з клієнтами; 
 проведено 53 анонімних анкетувань адвокатів; 
 поведено 866 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
За період з 01 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року   місцевими центрами з 

надання БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 12427 звернень клієнтів, 11371 особам 
було надано правову консультацію, 1133 із них написали письмову заяву про надання 
БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення 
про надання БВПД по 1025 зверненням та надано 1051 доручень адвокатам та 8 штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 36 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з 
аналогічними кварталами минулого року. 

 
 

 Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень 
клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 



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

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 
звітний період наростаючим підсумком. 

№ 
з/
п Перелік місцевих 

центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним 
юристам 

1 Голованівський 
МЦ 3584 3337 253 222 229 

2 Кіровоградський 
МЦ 4048 3679 440 427 453 

3 Олександрійський 
МЦ 

4795 4355 438 383 392 

 Разом 12427 11371 1131 1032 1074 
 
Протягом звітного періоду клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: з питань сімейного 1157 (15%), соціального 
забезпечення 1117 (14%), земельного 1009 (13%), іншого цивільного права 842 (11%), 
спадкового 800 (10%), договірного 749 (10%), житлового 530 (7%),  трудового 528 (7%), 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом 
за 2016 

рік 

1 Голованівський МЦ 248 263 1031 2042 3584 

2 Кіровоградський МЦ 361 637 955 2095 4048 

3 Олександрійський МЦ 462 523 1221 2589 4795 

 Разом за всіма місцевими 1071 1423 3207 6726 12427 



адміністративного 349 (5%), з інших питань 347 (4%), з питань виконання судових рішень 
166 (2%), з неправових питань 121 (2%) від загальної кількості.  

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

 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 
питаннь звернення 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  
2016 рік 

1 соціальне забезпечення 150 143 492 1096 1881 

2 житлового права 114 131 232 543 1020 

3 сімейного права 187 241 449 1001 1878 

4 спадкового права 91 201 337 727 1356 

5 земельного права 96 145 428 943 1612 

6 договірного права 119 139 307 562 1127 

7 трудового права 63 101 222 358 744 

8 адміністративного права 58 61 139 261 519 

9 іншого цивільного права 100 150 323 696 1269 

10 виконання судових рішень 35 32 61 114 242 

11 Інші питання 56 71 101 367 595 

12 Неправове питання 2 13 90 51 156 

Разом 1071 1428 3181 6719 12399 

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 



 
Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року  

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 653 (65%), 
інвалідам 253 (25%) та ветеранам війни 93 (9%) тощо.  

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

 



 
Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом 

було: 
 здійснено 188 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 54 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 1201 осіб, в тому числі 604 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 597 осіб до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 37 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 опрацьовано 1017 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
 розміщено у ЗМІ 201 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 проведено 274 правопросвітницьких заходів. 
 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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 

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 опрацьованих актів БПД, що були подані 
адвокатами, 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 ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Голованівський МЦ 6/29 10/43 22/72 46/161 84/305 

2 Кіровоградський МЦ  21/81 12/198 19/63 29/280 81/622 

3 Олександрійський МЦ  21/25 19/58 12/32 25/126 77/241 

 Разом по регіону 48/135 41/299 53/167 100/567 242/1168 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Голованівський МЦ 1 4 7 3 15 

2 Кіровоградський МЦ  0 2 53 25 80 

3 Олександрійський МЦ  12 12 12 9 45 

 Разом по регіону 13 18 72 37 140 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів ПБД, що подані адвокатами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Голованівський МЦ 127 177 141 214 659 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з 
питань надання БВПД (в тому числі РЦ) 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

2 Кіровоградський МЦ  524 729 647 730 2630 

3 Олександрійський МЦ  199 276 250 73 798 

 Разом по регіону 850 1182 1038 1017 4087 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 
Разом за  
2016 рік 

1 РЦ у Кіровоградській області 
18 26 18 23 85 

2 Голованівський МЦ 25 17 35 28 105 

3 Кіровоградський МЦ  4 8 53 142 207 

4 Олександрійський МЦ  19 33 49 31 132 

 Разом по регіону 66 84 155 224 529 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 
Разом за  
2016 рік 

1 Голованівський МЦ - - 
82 198 280 

2 Кіровоградський МЦ - - 2 46 48 

3 Олександрійський МЦ - - 3 30 33 

 Разом по регіону - - 87 274 361 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 
Разом за  
2016 рік 

1 РЦ у Кіровоградській області - - 0 0 0 

2 Голованівський МЦ - - 0 0 0 

3 Кіровоградський МЦ  - - 0 0 0 

4 Олександрійський МЦ  - - 0 2 2 

 Разом по регіону - - 0 2 2 



 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

З 01 січня по 31 грудня 2016 року Регіональним центром було фактично 
профінансовано на 5281831 грн за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг 
та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 99,9 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

РЦ було фактично виплачено по кримінальним справам 4891445 грн. 
 Виплати по цівільно-адміністративним справам за 2016 рік склали 390386 грн. у тому 

числі по центрам: 
- Голованівським МЦ було фактично виплачено 53761 грн., 
- Кіровоградським МЦ було фактично виплачено 228626 грн., 
- Олександрійським МЦ було фактично виплачено 107999 грн.,  
Що становить 99,9 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 
Порівняно з 2015 роком видатки збільшилися на 1234972 грн. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичного фінансування 
видатків на оплату послуг адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим 
підсумком до фінансування за аналогічний період минулого року в порівнянні з 
кошторисом на поточний рік.  

 
 

З 01 січня по 31 грудня 2016 року касові видатки на оплату послуг адвокатам, які 
надають БВПД в Кіровоградській  області, становлять 5281831  грн. Обсяг 
зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 31.12.2016 року становив 5281831  
грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 
відсутня.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат адвокатам за 
звітний період поточного року по регіону з наростаючим підсумком до фактичних 
виплат за аналогічний період минулого року в порівнянні з фактичними загальними 
виплатами за минулий рік. 

 



 
 

Порівняно з видатками на оплату послуг адвокатів у 2015 році та за 2016 рік видатки 
збільшилися на 1234972 грн. 
 

 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат адвокатам та 
фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по регіону з наростаючим 
підсумком до річного кошторису на поточний рік.  

 

 
 

Так, з 1 січня по 31 грудня 2016 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням БВПД по кримінальним провадженням становили 4891,4 тис. грн (92,6%), а 
по дорученням БВПД по цивільно-адміністративним справам – 390,4 тис. грн. (7,4%). 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним 
справам відображена в Таблиці 12. 



Таблиця 12. 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 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за 
2016 рік 

1 Захист за призначенням 377,5 1121,5 1358,4 1470,2 4327,6 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 2,7 6,8 15,8 43,4 68,7 

3 Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 0,5 0,5 4,0 10,2 15,2 

4 Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 59,2 165,1 50,1 176,0 450,4 

5 Засудженим - 1,7 - 7,3 9,0 

6 ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 2,2 6,8 5,4 6,1 20,5 

7 
Цивільні/адміністративні справи (особам, 
зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ 
"Про БПД", місцеві центри) 

35,4 63,7 92,8 198,5 390,4 

8 Разом  477,5 1366,1 1526,5 1911,7 5281,8 


