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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. 
 Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області (надалі – Регіональний центр) протягом І кварталу 2019 року з  метою 
посилення правової обізнаності громадян, недопущення порушення їхніх прав проведено низку 
правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, державних установах, на яких представники 
Регіонального центру розповідали про систему безоплатної вторинної правової допомоги, основні 
права та обов’язки громадян, новації у законодавстві тощо.  

Зовнішність, вимова, поведінка, успіхи в 
навчанні, статки родини – все це може стати 
причинами булінгу. Дорослі не зможуть ізолювати 
дітей від важких ситуацій і переживань. Але вони 
можуть допомогти вирішити цю проблему. Саме 
вирішувати, а не замовчувати чи заперечувати – 
закликали кропивницьких школярів та вчителів 
фахівчині системи БПД – Олена Шишкарьова, Ольга 
Салоїд та адвокатка Анастасія Шепеленко.  

«Жодна людина не має право принижувати чи 
завдавати болю іншим. Ситуація приниження та 

насильства не є прийнятною. Якщо ви стали свідком булінгу, потрібно обов’язково повідомити 
про це дорослих: вчителів, шкільного психолога, директора, батьків. Пам’ятайте, що ситуації з 
фізичним насильством потребують негайного втручання», – пояснила заступниця директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській 
області Олена Шишкарьова. 

 Адвокатка Анастасія Шепеленко пояснила дітям як можна вирішити суперечку на прикладі 
мультфільму «Кінь проти хом’яка». 

«У будь-якій ситуації, суперечки потрібно вирішувати мирним шляхом і в жодному разі не 
застосовувати силу», – підкреслила Анастасія Шепеленко. 

Наприкінці уроку учні отримали «Паспорти прав дитини», а найуважніші та найактивніші 
значки «Право з тобою». 

Показ мультфільму про суд, знятого в рамках грантового проекту «Підвищення обізнаності 
дітей з діяльністю судів» за підтримки Програми  USAID Ukraine - USAID Україна " Нове правосуддя". 
«Урок справедливості» ініційований Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України за 
підтримки ради суддів України. 

Як швидко отримати правову консультацію? Як 
скористатися можливостями платформи 
«WikiLegalAid»(wiki.legalaid.gov.ua)? Яке наповнення 
бази, пояснили фахівчині Регіонального центру з 
надання БВПД у Кіровоградській області – Олена 
Шишкарьова та Ольга Салоїд директорам обласних 
бібліотек під час розширеної ради у Обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. Д.Чижевського. 

Олена Шишкарьова продемонструвала, яким 
чином можна скористатися базою правових консультацій. 

«Довідково-інформаційна платформа – це спільна робота фахівців-юристів системи 
безоплатної правової допомоги. Ця інформаційна база функціонує за принципом відомої 
"Wikipedia", наповнюється правовими консультаціями з найактуальніших питань, що 
відповідають реальним запитам громадян», – підкреслила Олена Шишкарьова. 
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Ольга Салоїд зазначила, що фахівці центрів безоплатної вторинної правової допомоги та 
бюро правової допомоги спільно з бібліотекарями проводять широку правопросвітницьку роботу. 
Для підготовки правопросвітницьких заходів можна використовувати правові консультації бази 
«WikiLegalAid». 

Окрім правової інформації у WikiLegalAid містяться посилання на нормативні акти, зразки 
процесуальних документів та посилання на судові рішення. Над удосконаленням та розширенням 
бази правових консультацій працює Експертна група з питань забезпечення належного 
функціонування платформи WikiLegalAid. 

Про порядок голосування на виборах в установі 
виконання покарань, облаштування виборчих дільниць, 
уточнення списків виборців, заповнення бюлетенів 
йшлося під час спільного консультування фахівцями 
центрів БВПД та представником Всеукраїнської 
громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» –
 осіб, які відбувають покарання у Кропивницькій виправній 
колонії №6. 

Олена Шишкарьова, заступник директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області нагадала присутнім, що на 
Кіровоградщині працюють чотири центри безоплатної вторинної правової допомоги. Регіональний 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає доступ до такої допомоги у 
кримінальних справах затриманим,  підозрюваним, обвинуваченим, засудженим. 

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особи, 
засуджені до позбавлення волі є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу. Для її 
отримання засудженому необхідно звернутись з письмовим зверненням через адміністрацію місця 
ув’язнення до Регіонального центру про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після 
отримання повної інформації Регіональний центр приймає рішення щодо призначення захисника. 

«Для того, щоб зробити вибір у день голосування слід переконатися про включення до 
списку виборців. Таку інформацію ви можете отримати від адміністрації установи або 
самостійно переглянути список виборців даної дільниці на інформаційному стенді установи з 22 
по 25 березня. Якщо ви не знайшли свого прізвища у списку виборців, або в ньому допущені 
помилки, зверніться до виборчої комісії та напишіть заяву про усунення неточностей або 
включення до списку виборців», – пояснив Євген Гурницький, громадський омбудсмен із захисту 
виборчих прав Громадянської мережі «ОПОРА» у Кіровоградській області. 

14 січня 2019 року відбулась робоча зустріч, під час якої  
заступниця директора Регіонального центру Олена Шишкарьова 
та керівник мобільної бригади соціально-психологічної 
допомоги на Кіровоградщині Олег Краснокутський, домовились 
про співпрацю щодо надання правової допомоги постраждалим 
особам, про залучення фахівця системи БВПД до виїздів 
мобільної бригади. 
 
 
 

22 лютого 2019 року в рамках Меморандуму про 
співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією 
«Громадянська мережа «ОПОРА» та Координаційним 
центром з надання правової допомоги від 13 лютого 2019 
року, Доручення Координаційного центру від 20 лютого 
2019 № 0330-19-10, на базі Регіонального центру відбулась  
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робоча зустріч з  представником  ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»- громадським 
омбудсменом із захисту виборчих прав Євгеном Гурницьким. Під час зустрічі  
було узгоджено спільний план дій  Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області та Громадським омбудсменом із захисту виборчих 
прав ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА».   

 
З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу Регіональним центром 

проводяться інформаційно-комунікативні заходи: висвітлення діяльності у друкованих та інтернет 
виданнях, на сайті та офіційній сторінці у мережі facebook, поширення інформаційних матеріалів 
тощо. 

Протягом звітного періоду були опубліковані статті у друкованих та електронних засобах 
масової інформації: 

Завершився перший етап XI конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання БВПД на Кіровоградщині//Інформаційний портал "З 
перших уст", 16/01/2019 
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/11083-proishov-pershyi-epap-xi-konkursu-z-vidboru-

advokativ-iaki-zaluchaiutsia-dlia-nadannia-bvpd-na-kirovohradshchyni 
За три тижні на Кіровоградщині оприлюднять результати другого конкурсного відбору 

адвокатів//Інформаційний портал "З перших уст", 23/01/2019 
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/11186-za-try-tyzhni-na-kirovohradshchyni-opryliudniat-rezultaty-druhoho-

konkursnoho-vidboru-advokativ?fbclid=IwAR3xYYVdWzaXih6ORctKV9EQwvYZzBviiJjtMbHg0Hi6-93VhcOPtpaK_FI 
 
У Кропивницькому для школярів провели правопросвітницький урок// 

Інформаційний портал "Фотоінформ", 25/01/2019 
http://fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-dlya-

shkolyariv-proveli-pravoprosvitnitskiy-urok.html 
 

 
Як захистити свої права під час травмування на слизькій дорозі//Українське 

радіо: Кропивницький, 01/02/2019  
https://drive.google.com/open?id=1EffYFk2bvY2FKW6HCtxuthtA0yOWQ63w 

 
Відрахування студентів з Донецького 

медичного університету - коментар 
адвоката, який співпрацює з центрами БВПД 
Кіровоградщини// ТБ UA: Кропивницький, 
11/02/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=YiMGXTD4ssI&fbclid=IwAR1g3GvU462LZXxQ6vcpyqNzqFfFpNu
O0f6rX5V5yZiq1XcVr_vryi1L4Pw&app=desktop 
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Про права виборців та правові наслідки їх порушення 
подискутували у Кропивницькому//Інформаційний портал 
"Рідний край", 04/03/201 

http://rk.kr.ua/pro-prava-vibortsiv-ta-pravovi-naslidki-ih-porushennja-podiskutuvali-u-
kropivnitskomu?fbclid=IwAR3PoHM3pf8nxCLO-ZSCIWpX8kG2EwcAtOmJvoWE9YEbhRGdpi9C0p7Yk5w 

 
У системі безоплатної правової допомоги створюється Наглядова рада// 
Самостійні інтернет-ЗМІ газета "Народне слово", 20/03/2019 

 
http://n-slovo.com.ua/2019/03/20/%D1%83-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96-
%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%D1%97-
%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC/?fbclid=IwAR1PU6JGYGb1GvsEwVC785UFcDJnipDKNS0EvmU7Lu6fVo_

OOXNP9GOlfqg 
Фахівці системи БПД 

Кіровоградщини долучились до 
молодіжної акції «Голос єдності з 
Центру України», присвяченої Дню 
Соборності України. Також, спільно 
з Асоціація жінок України ДІЯ. 
Кропивницький та містянами під час 
флешмобу "Зв'яжи оберіг Україні" 
створили з жовто-блакитних стрічок 
Оберіг, з побажаннями миру, добра, 
процвітання. Згодом цей Оберіг буде 
об’єднаний в один, зібраний з усіх 

міст України, та переданий до музею історії України. 
 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД. 

Протягом січня 2019 року 
у приміщенні Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області 
проходив XI конкурс з відбору 
адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.  
 «Цього року виявили бажання 
взяти участь у XI конкурсі з 
відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги на Кіровоградщині - 11 
конкурсантів. Перший етап відбувається без персональної участі адвокатів. До конкурсної 
комісії входять представники адвокатури, юстиції, центрів з надання БВПД, громадських  
об’єднань та юридичних вищих навчальних закладів», – повідомила Олена Шишкарьова, голова 
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конкурсної комісії. 
На першому етапі конкурсна комісія, розглянула подані адвокатами копії документів, 

оцінюючи адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності 
застосування до адвоката дисциплінарних стягнень та враховуючи результат проходження адвока- 
том дистанційного курсу «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги». 

22 січня 2019 року, відбувся другий етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

«До другого етапу конкурсу (індивідуальної співбесіди) було допущено 10 адвокатів. 
Сьогодні комісія оцінювала конкурсантів за критеріями мотивації до надання безоплатної 
правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити 
приклади надання правової допомоги», – підкреслила Олена Шишкарьова, голова конкурсної 
комісії. 

 Адвокати, які пройдуть конкурс, залучатимуться до надання БВПД на постійній основі за 
контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору, відповідно до порядку та умов 
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 
постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 
тимчасовій основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8. 

31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори 
Президента України. Взяти участь у голосуванні – 
невід’ємне право кожного громадянина, яке 
гарантоване Конституцією України. Забезпечити 
правовий захист виборчих прав – одне з основних 
завдань фахівців системи БПД. 

Право на оскарження порушень виборчих прав 
та способи реалізації цього права аналізували 
представники регіонального та місцевого центрів 
БВПД під час тренінгу «Захист прав виборців». 

Захід відбувся 07 лютого 2019 року у 
Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Кіровоградській області. Фахівці регіонального та Кропивницького місцевого 
центрів обговорили актуальні питання виборчого законодавства, зокрема в частині правопорушень, 
які відбуваються під час виборчого процесу.  

Інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців можна перевірити на 
електронному ресурсі «Особистий кабінет виборця» за посиланням 
https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:1:7225912422314. 

Про механізми захисту порушених 
виборчих прав, відповідальність за 
перешкоджання у волевиявленні та протиправні 
дії, які можуть мати місце під час виборів, 
йшлося під час навчального тренінгу 04 березня 
2019 року для адвокатів та фахівців центрів 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

«Фахівці системи БПД долучились до 
проведення інформаційної кампанії «Я маю право 
голосу!». З метою забезпечення реалізації та 
захисту виборчих прав громадян Кіровоградщини, 
фахівцями центрів був розроблений та узгоджений з представником Всеукраїнської громадської 
організації «Громадянська мережа «ОПОРА» спільний план дій щодо захисту виборчих прав. Задля  
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усунення порушень виборчих прав громадян 30 та 31 березня 2019 року з 09:00 до 17:00 години 
працюватимуть у черговому режимі всі центри з надання БВПД», – підкреслив Леонід Кропліс, 
директор Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області. 

Захід відбувся у Регіональному центрі з надання БВПД у Кіровоградській області. Тренінг 
провів – Євген Гурницький, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської 
мережі ОПОРА у Кіровоградській області. 

Учасники тренінгу обговорили найбільш розповсюджені правопорушення під час виборчого 
процесу та напрацювали алгоритм дій, спрямований на відновлення порушених прав. А також 
вчилися правильно реагувати на можливі звернення громадян до центрів безоплатної вторинної 
правової допомоги щодо порушення їх виборчого права. 

6 та 7 березня 2019 року фахівець Регіонального 
центру Євгеній Чікіріс взяв участь у навчально – 
методичному  тренінгу для працівників системи безоплатної 
правової допомоги «Комплексний підхід до вирішення 
проблем насильства щодо жінок та дівчат в Україні», який 
відбувся на базі правового клубу PRAVOKATOR. Дніпро. 
Учасники тренінгу опановували базові елементи ефективних 
навичок слухання, що допомагають в контакті з 
постраждалими від гендерного насильства, вчились 
налагоджувати взаємозв’язок з такими особами. 

  
7 березня 2019 року представниці системи 

безоплатної правової допомоги Кіровоградщини - 
фахівчиня Регіонального центру О.Салоїд та 
адвокатка А.Шепеленко брали участь у панельній 
дискусії «Проблеми гендерної рівності на 
сучасному етапі». Анастасія Шепеленко розкрила 
юридичні аспекти гендерної рівності в Україні, 
наводячи красномовні приклади з адвокатської 
діяльності. 

 
 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД. 
З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку взаємодії 

Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень на всіх 
стадіях бюджетного процесу за звітний період була сформована мережа на 2019 рік розпорядників 
бюджетних коштів Регіонального центру та підпорядкованих місцевих центрів за програмами 
фінансування.  

Регіональним центром були надані Координаційному центру на затвердження кошториси, 
плани асигнувань та штатний розпис з розрахунками потреби в коштах на 2019 рік. Вище зазначені 
фінансові документи місцевих центрів на 2019 рік були затверджені Регіональним центром. До 
Регіонального центру надходять пропозиції з Місцевих центрів щодо необхідності внесення змін по 
перерозподілу кошторисних призначень шляхом їх наближення з метою виконання центрами 
завдань та повноважень, які направляються РЦ на погодження розпоряднику вищого рівня. 
Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного планування та моніторингу 
діяльності Регіональним центром затверджено кошториси та плани асигнувань з розрахунками за 
видатками місцевих центрів; здійснено перевірку потреб у штатних одиницях з метою забезпечення 
виконання заходів на 2019 рік; складено та надано пропозиції до Координаційного центру з 
надання правової допомоги щодо внесення змін до кошторисів в межах затверджених сум в розрізі  
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бюджетних програм. Проведено розподіли відкритих асигнувань за мережею в розрізі центрів, 
відповідальних за виконання заходів. Здійснено виплату в сумі 411 339,09 грн. адвокатам за надані 
послуги БВПД за звітний період та зареєстровано в органах державної казначейської служби в 
області на суму 2 353 485,26 грн.  

На товари, роботи та послуги Регіональним центром було використано 18 366 грн. 
 [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. 

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

Для посилення ефективності діяльності системи безоплатно правової допомоги на території 
Кіровоградської області Регіональним постійно ведеться робота над впровадженням та 
використанням сучасних інформаційних та інтерактивних технологій, запровадженню нових 
підходів представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через 
впровадження ІР-телефонії, Skype-зв’язку, медійних засобів передачі даних тощо.  
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2019 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Кіровоградській області було видано 591 доручень адвокатам для надання БВПД, 
у тому числі:  

  12 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 131 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

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

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

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 
Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за І квартал 2019 року.  
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З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у І кварталі 2019 року: 
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 
 проведено 3 бесіди з клієнтами; 
 поведено 219 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД.  
 

 


