
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Черкаській області річного плану діяльності  

на 2019 рік у ІV кварталі 

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 

 системи БПД. 

   [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

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. 

[1.1.1.]Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів 

комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних 

ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських 

організацій, державних установ та комунальних установ органів державної влади 

та місцевого самоврядування, та інших відповідно до потреби 
 

 02 жовтня 2019 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги у Черкаській області Бакатуро Р.М. провів майстер клас на тему «Адвокат – доступ до 

професії та особливості діяльності» для юристів практиків та студентів-правників, що брали 

участь у ІХ Форумі молодих правників Черкащини на базі Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Спікерами Форуму були представники: Господарського суду у Черкаській області, 

Черкаської державної нотаріальної контори, Управління державної міграційної служби України в 

Черкаській області, Головного управління Національної поліції у Черкаській області, 

Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, Черкаського міського 

центру зайнятості. 

В ході заходу юристи практики розповіли щодо ключових змін в законодавстві, поділилися 

досвідом та особистими професійними досягненнями, презентувати затребуваність 



 

 

кваліфікованих юристів в кожній галузі права, а також наголосили на необхідності співпраці 

вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів з органами юстиції, 

судовими та правоохоронними органами. 

Також в рамках заходу були проведені майстер-класи на тему: «Діяльність Державної 

міграційної служби України в рамках запровадження нових електронних сервісів» провела 

головний спеціаліст зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Управління 

державної міграційної служби України в Черкаській області Єршова І.М., «Можливості 

працевлаштування молоді в органах Національної поліції України» – старший інспектор сектору 

кадрового забезпечення Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції у 

Черкаській області Фонрабе О.М., «Незалежність та неупередженість суддів як гарантія 

забезпечення діяльності судової системи» – начальник аналітично-статистичного відділу 

Господарського суду Черкаської області Олененко С.П., «Професійні якості нотаріуса під час 

вчинення нотаріальних дій» — завідувач третьої Черкаської державної нотаріальної  контори 

Олексієнко К.П., «Державні гарантії права молоді на працю в Україні» – начальник юридичного 

відділу Черкаського міського центру  зайнятості Передрій А.С. 

Студенти мали змогу взяти участь у майстер-класах провідних юристів, долучитися до 

обговорення законодавчих реформ та дізналися щодо можливості працевлаштування молоді в 

державних органах. 

Крім цього, в ході проведення Форуму, здійснено огляд офіційних видань Міністерства 

юстиції України та інших юридичних видань, а також інформаційне видання Міністерства юстиції 

України «Юстиція відкрита для людей». 

  

[1.2.1.]Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 

конференціях тощо) за участі представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій, що надають БПД в залежності від актуальних 

потреб районів 

Олексій Бонюк спільно з директором Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській 

області Віктором Левицьким, провів робочу зустріч з міським головою Черкас Анатолієм 

Бондаренком під час якої обговорено можливість створення в Черкасах комплексного сервісного 

центру правосуддя за рахунок об’єднання зусиль Координаційного центру з надання правової 

допомоги, Регіонального і місцевих центрів з надання БВПД Черкаської області та органів 

місцевого самоврядування.  

 



 

 

У ІV кварталі 2019 року відповідно до Графіку роботи дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної  правової  допомоги  на  ІІ  півріччя  2019  року,  затвердженого  Наказом  

Головного територіального  управління  юстиції  у  Черкаській  області  начальник відділу 

забезпечення  якості  правової  допомоги  та  підвищення  кваліфікації  її  надавачів Роман 

Бакатуро взяв участь в он-лайн консультуванні жителів районних центрів та прилеглих населених 

пунктів Черкаської області. 

04 жовтня 2019 року відбулося консультування жителів м. Сміла, 30 жовтня 2019 року – 
м.Чорнобай, 13 листопада 2019 року – м. Золотоноша. 

[1.2.2.]Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню результатів 

роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів 

 

 22 листопада 2019 року з робочим візитом на Черкащині перебував директор 

Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.  Відбулася зустріч з 

ректором  Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександром 

Черевком, викладачами та студентами університет. 

 

  

  

 26 листопада 2019 року Директором Регіонального центру проведено зустріч зі студентами 
та викладачами Черкаського факультету Національного університету "Одеська юридична 

академія" 

 

 

 

Директором Регіонального центру  презентовано 

діяльність системи БПД у регіоні та в Україні 

вцілому, результати її роботи, досягнення, 

окреслено пріоритетні напрями діяльності тощо. 

Студентів ознайомлено з правовими послугами, які надаються Регіональним центром у разі 

затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, на стадії досудового 

розслідування у кримінальному провадженні, під час розгляду справи у суді, а також місцевими 

центрами у справах, які розглядаються в порядку цивільного та адміністративного судочинства. 

Окреслено перелік категорій громадян,  які мають право на безоплатну правову допомогу. 

https://cherkasy.legalaid.gov.ua/ua/press/news/zustrich-dyrektora-rehionalnoho-tsentru-viktora-levytskoho-zi-studentamy-ta-vykladachamy
https://cherkasy.legalaid.gov.ua/ua/press/news/zustrich-dyrektora-rehionalnoho-tsentru-viktora-levytskoho-zi-studentamy-ta-vykladachamy
https://cherkasy.legalaid.gov.ua/ua/press/news/zustrich-dyrektora-rehionalnoho-tsentru-viktora-levytskoho-zi-studentamy-ta-vykladachamy


 

 

Молодь мала змогу почути інформацію про співпрацю центрів з надання БВПД Черкаської 

області з адвокатами, успішні справи захисту прав клієнтів, виправдувальні вироки тощо. 

Поінформовано про правову платформу WikiLegalАid, яка створена за аналогією Вікіпедії, в 

якій будь-який Інтернет-користувач може знайти необхідну інформацію, зразки документів та заяв. 

Майбутніх правників цікавили питання перспектив працевлаштування за фахом, 

проходження практик у центрах, сучасних сервісів Мін’юсту, якими можуть скористатися 

громадяни. Вони отримали вичерпні відповіді на запитання. 

Наприкінці заходу досягнуто спільних домовленостей щодо підписання між Регіональним 

центром з надання БВПД у Черкаській області та Черкаським факультетом Національного 

університету "Одеська юридична академія" договору про проведення на базі Регіонального центру 

практики студентів. 

 

   

 27 листопада 2019 року відбулося підписання Угоди про співпрацю Регіонального центру з 
надання БВПД у Черкаській області з Черкаським національним університетом імені Богдана 

Хмельницького. 

 [1.3.1.]Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів в 

установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань вказаної категорії 

осіб 

[1.3.3.]Розміщення інформації про роботу центрів у друкованих засобах масової 

інформації: друкована преса. 

 [1.3.4.]Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет 

Протягом IV кварталу про роботу Регіонального центру  з надання БВПД у Черкаській області 
та роботу місцевих центрів у мережі Інтернет розміщено 40 інформаційні матеріали. 

[1.3.5.]Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ 

З метою інформаційно – роз’яснювальної роботи забезпечено виступи на телебаченні та 
радіостанції. 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

 

  22 листопада відбувся запис у форматі інтерв’ю директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги Олексія Бонюка на 

Черкаській ТРК "Ільдана" https://youtu.be/zkDZlK7ztkM. 

[1.4.1.] Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами НПМ, іншими 

правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам порушення прав людини на 

захист та оримання БПД, які проводяться за ініціативи вказаних організацій, установ тощо 

 27 листопада в рамках щорічної Всеукраїнської акції ―16 днів проти насильства‖ Черкаським 

обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено робочу зустріч за участі 

представників Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Черкаській області, Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Національної поліції, Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, Служби у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаського 

обласного молодіжного ресурсного центру, Черкаського обласного та Черкаського міського центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

 Спеціалісти Регіонального центру Роман Бакатуро, Наталія Демиденко та Черкаського 

місцевого центру Ірина Крутоус взяли активну участь у цьому заході. Зустріч проведена з метою 

узгодження організаційних та інших питань. Обговорено можливість залучення представників 

установ, розміщення локації та проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи.  

За результатами зустрічі було заплановано та проведено:  

 05 грудня 2019 року о 14.00 год. у приміщенні Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького круглий стіл на тему ―Екстрене реагування, як стратегія протидії 

домашньому насильству‖. 

 08 грудня 2019 року з 11:00 до 13:00 у приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості (м. 

Черкаси, вул. Смілянська, 33) акції ―#ДійПротиНасильства‖. 

13 грудня 2019 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів – Роман Бакатуро взяв участь у круглому столі, присвяченому 

Міжнародному Дню прав людини та Міжнародному дню боротьби з корупцією. Захід був 

організований Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля із залученням 

начальника сектору протидії корупції УСР у Черкаській області ДСР національної поліції України 

Романа Кошовського, прокурора відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії 

корупції прокуратури Черкаської області Романа Гречаника, голови Федерації професійних спілок 

Черкаської області Петра Шевченка, старшого інспектора з особливих доручень управління 

забезпечення прав людини НП України Вікторії Гапоненко, нотаріуса Володимира Кам’янецького 

та адвокатів, що на дають БВПД, Максима Тептюка і Михайла Буджерака. Участь у Круглому 

столі також взяли представники ЧНУ та ЧДТУ.  

Під час проведення Круглого столу учасники обговорили безліч важливих питань, серед 

яких і реалізація та захист прав людини, зокрема соціально незахищених верств населення, 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей. 

 [1.5.1.] Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, цивільних, 

адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів відділу представництва 

системи БВПД, які здійснюють захист/представництво за дорученнями РЦ та МЦ 

В ІV кварталі 2019 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів відвідано 20 судових засіданнь у кримінальних 

провадженнях, в тому числі 3, в яких адвокати представляли інтереси потерпілих та 3 судових 

засідання у цивільних справах, що проводилися в Соснівському та Придніпровському районних 

судах м. Черкаси та Черкаському апеляційному суді. 

Було проведено спостереження за роботою 14 адвокатів (по деяким неодноразово), серед 

яких: Побиванець Ю.В., Корнійченко О.І., Ткаченко В.Л., Єременко С.Г., Ковтун Ю.О., Ліннік 



 

 

М.С., Карпов С.О., Божко О.А., Кулібаба А.Б., Темчишина Л.П., Бурлаченко П.Д., Буджерак М.Р., 

Логвин О.С. Колотило Л.М.. 

 Спостереження в судових засіданнях проводилося шляхом моніторингу сайтів районних 

судів Черкаської області та співставлення інформації щодо справ, які будуть розглядатися в судах, 

з даними про виданні доручення. Дана робота, яка потребує значних затрат часу, проводиться 

зазвичай в п'ятницю та понеділок. За результатами складається план відвідувань судових засідань 

на тиждень. Крім того, для усунення з плану справ, у яких не беруть участі адвокати БВПД, дієвим 

є метод опитування адвокатів та суддів (помічників суддів). 

Встановлено, що адвокати поводяться в судових засіданнях впевнено, виявляють добру 

підготовку до судових засідань та ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. У всіх 

адвокатів наявний контакт з підзахисними та поважливе ставлення до них. Адвокати розуміють 

роль Стандартів якості надання правової допомоги та важливість їх дотримання (причому не 

тільки при здійснення захисту за дорученнями Регіонального центру, а й під час здійснення 

індивідуальної адвокатської діяльності), ведуть досьє, користуються інструментами захисту, 

передбаченими КПК України, професійно та якісно виконують свої обов'язки. 

Під час спостережень не виявлено суттєвих порушень стандартів якості надання правової 

допомоги по кримінальним справам. 

За кожним фактом спостереження менеджером з якості заповнювалася відповідна форма 

моніторингу якості захисту адвокатами системи БВПД. 

 [1.5.2.]Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих послуг  
Для з’ясування ступеню задоволеності клієнтів роботою адвокатів та рівня якості правової 

допомоги, під час проведення спостережень за роботою адвокатів (до або після судових засідань) 

здійснювалося також опитування клієнтів щодо дотримання адвокатами стандартів якості надання 

БВПД. Всього опитано 3 клієнти, захист яких у кримінальних провадженнях здійснювали 

адвокати, що діяли за дорученнями Регіонального центру та 2 клієнтів, представництво яких в 

цивільних справах здійснювали адвокати, що діяли за дорученнями Черкаського МЦ. Результати 

анкетування показали, що особи яким надається безоплатна правова допомога в цілому задоволені 

якістю роботи адвокатів проте в окремих випадках наявні певні зауваження до роботи адвокатів, 

які в цілому не можуть казати про неналежний рівень надання правової допомоги. 

За результатами кожного опитування начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів заповнювалася відповідна форма моніторингу 

якості. 

 [1.5.3.] Моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, коли правова 

допомога надавалася окремим категоріям громадян 

Протягом IV  кварталу 2019 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги 
та підвищення кваліфікації її надавачів з метою перевірки достовірності наданої адвокатами 

інформації в звітах в частині дотримання вимог Стандартів якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному процесі проведено моніторинг наданих адвокатом 

відомостей у разі, коли правова допомога надавалася: 

- особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років – 
30 актів; 

- особам, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє право на 

захист – 66 актів; 

- особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження – 2 акти. 

 

 



 

 

[1.5.4.]Перевірка своєчасності та повноти наданої адвокатами правової допомоги в 

частині дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі 

[1.5.5.]Підготовка інформації щодо успішного захисту та представництва у 

кримінальному процесі, а також кращих практик адвокатської діяльності у цивільному та 

адміністративному процесах 

 

Щомісяця до 10 числа начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Бакатуро Р.М. на основі аналізу звітності адвокатів та 

відомостей поданих місцевими центрами узагальнено та направлено до Координаційного центру 

інформацію про приклади успішного захисту в кримінальному провадженні та представництва в 

ньому, а також кращі практики адвокатської діяльності у цивільному та адміністративному 

процесах. 

Адвокат Юрій Ковтун, діючи за дорученням Регіонального центру, захищав у суді чоловіка, 

який органами досудового розслідування обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 369-2 КК України, а саме у пропозиції неправомірної вигоди особі, яка погоджується за таку 

вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. 

Сторона обвинувачення вважала, що К.В.М. маючи статус обвинуваченого у іншому 

кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, 

обвинувальний акт щодо якого 05.08.2016 направлено до Соснівського районного суду м. Черкаси, 

де триває його судовий розгляд, діючи умисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності 

за вказаний злочин 02.03.2018, близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні Будинку 

правосуддя, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, запропонував прокурору, який здійснює 

процесуальне керівництво та підтримує публічне обвинувачення у кримінальному провадженні по 

його обвинуваченню, неправомірну вигоду без уточнення її розміру за здійснення останнім впливу 

на прийняття суддею, який розглядає вказане кримінальне провадження та відповідно до примітки 

до ст. 369-2 КК України є особою, уповноваженою на виконання функцій держави, рішення щодо 

не притягнення К.В.М. до кримінальної відповідальності за інкримінований йому злочин. 

У подальшому, К.В.М., реалізуючи свій злочинний умисел щодо надання неправомірної 

вигоди, 13.03.2018, у період часу з 09 години 43 хвилини по 09 годину 59 хвилин, перебуваючи в 

приміщенні кафе «У Богдана» в м. Черкаси, під час розмови з прокурором запропонував 

останньому 5000 (п'ять тисяч) доларів США. як конкретну суму неправомірної вигоди за 

досягнення прокурором домовленостей із суддею щодо уникнення К.В.М. кримінальної 

відповідальності за ч. 3 ст. 229 КК України, шляхом закриття кримінального провадження або 

перекваліфікації його дій на менш тяжкий злочин. 

Захисник Юрій Ковтун просив суд визнати недопустимими доказами відомості за 

матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД), а саме: відомостей 

аудіо-, відеоконтролю особи за протоколом від 24.04.2018, а також відомостей за протоколом 

проведення контролю за вчиненням злочину від 24.04.2018. Також адвокат просив визнати 

недопустимими відомості, які зберігалися на картках пам'яті. Захисник наполягав на тому, що в 

даному випадку були істотно порушені права і свободи його підзахисного, так як під час 

виконання вимог ст. 290 КПК стороною обвинувачення не надано обвинуваченому ухвалу 

слідчого судді апеляційного суду Черкаської області, на підставі якої проводились НСРД. Отже 

захист не мав можливості переконатися в законності джерел отримання цих доказів. Також 

захисник вказав, що на момент проведення НСРД кваліфікація відомостей, які були внесені до 

СРДР від 03.03.2018 за ч. 3 ст. 369 КК України була завищена з метою забезпечення можливості  



 

 

Вироком Соснівського районного суду м.Черкаси від 24.10.2019 року К.В.М. визнано 

невинуватим у пред'явленому йому обвинуваченні за ч. 1 ст. 369-2 КК України, та виправдати його 

у зв'язку з недоведеністю того, що в його діянні є склад кримінального правопорушення. 

 

Адвокат Володимир Підліснюк, діючи за дорученням Регіонального центру, здійснював 

захист чоловіка, який органами досудового слідства обвинувачувався у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 185 КК України, тобто у закінченому замаху на таємне викрадення 

чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у інше приміщення, а саме в тому, що він 

15.12.2016 року близько 16 год. 30 хв. в м. Христинівці, перебуваючи в стані алкогольного 

сп`яніння, знаходячись в коридорі приміщення ресторану «Центральний» та діючи умисно, з 

корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна, через незамкнені вхідні двері 

проник до підсобної кімнати, в якій зберігався товар продуктової групи, звідки таємно викрав 

продукти харчування, а саме: 2 пакети смаженої гречки вагою 1 кг, вартістю 32 грн. за один, на 

загальну суму 64 грн., 3 пакети шліфованого рису вагою 1 кг, вартістю 22 грн. за один, на загальну 

суму 66 грн., 10 банок горошку зеленого ємкістю 400 г, вартістю 15 грн. за одну банку, на загальну 

суму 150 грн., 1 банку грибів маринованих ємкістю 730 г, вартістю 30 грн., що належать 

приватному підприємцю ОСОБА_1 , чим заподіяв останній матеріальну шкоду на загальну суму 

310 грн., однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, необхідних для 

доведення злочину до кінця, оскільки був затриманий з викраденим сторонніми особами при 

виході із приміщення ресторану. 

Обвинувачений первісно обвинувачувався за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 186 КК України. У ході 

розгляду кримінального провадження прокурором обвинувачення за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 186 КК 

України було змінене на обвинувачення за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України. 

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України, не визнав повністю. Пояснив, що 16.12.2016 року отримав 

заробітну плату (переказ від батька). Підтверджень отримання переказу немає. Це був не базарний 

день. Було холодно, випив алкоголю на залізничному вокзалі. Після цього пішов на оптову базу, 

яка розташована на повороті на селище Верхнячку, оскільки знав, що там можна купити дешевше 

продукти, купив одну скляну банку грибів, два поліетиленових пакети рису, один поліетиленовий 

пакет гречки, одну металеву банку горошку, чеки у нього не залишились. Проживає він по 

провулку Кірова. Після цього пішов в центр міста. хотів прогулятись, провітритись. По дорозі ще 

випив алкоголю в магазині за переїздом. Коли йшов, пакет порвався, тому зайшов у супермаркет, 

де купив пляшку пива скляну, два пакети. Все положив у пакети, в один пакет - крупи, в другий - 

банки. Вийшов в коридор. Спитав за туалет, якийсь чоловік сказав, що туалет є на другому 

поверсі. Відкрив пиво, зробив пару ковтків і швидко побіг на другий поверх, там заблудився, 

табличок де туалет там немає, подумав, що треба виходити назад. В цей час якась жінка почала 

кричати, злякався, тому швидко побіг на вулицю. На сходинках пляшка вислизнула, розбилась, 

пляшка була в руці біля пакетів. У вестибюлі на вході стояла якась жінка, сказав тій, щоб дала 

пройти, вона не пускала, він прорвався боком на вулицю, по сходинках збігав, послизнувся, упав в 

клумбу, якісь дві чи три дівчини сіли зверху, приїхала міліція, відвезли до райвідділу. Коли він 

виходив на вулицю, то пакети у нього вихопили, вони залишились в середині приміщення. Чому 

не така кількість продуктів, сказати не може. Коли спускався, то за ним бігла одна жінка, кричала 

«стій». 

Обвинувачений у своїх показаннях заперечував факт заволодіння ним в приміщенні 

ресторану «Центральний» продуктами харчування. 

Адвокат звернув увагу суду на те, що в ході досудового розслідування слідчий, прокурор не 

звертались до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних 

збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, а в подальшому - до слідчого судді з 

клопотанням про проведення експертизи на виконання зазначених вище приписів ст.ст. 94, 242 
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КПК України (див. також постанову Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 р. 

«Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» та Порядок визначення розміру 

збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116). 

Адвокат переконав суд у тому, що відсутність у матеріалах кримінального провадження 

висновку експерта з питання, яке встановлене у п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, а надання його є 

обов`язком сторони обвинувачення, слід розглядати як підставу для висновку про те, що докази, 

зібрані у кримінальному провадженні, є недостатніми для доведення вчинення обвинуваченим 

кримінального правопорушення. 

На думку сторони захисту також потрібно було врахувати, що чинне законодавство України 

розмежовує кримінально карану крадіжку та крадіжку, за вчинення якої настає адміністративна 

відповідальність. Зокрема, ст. 51 КУпАП встановлена відповідальність за дрібне викрадення 

чужого майна, згідно з ч. 3 ст. 51 КУпАП викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо 

вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян. Для розмежування зазначених видів крадіжок необхідною та 

обов`язковою умовою є встановлення вартості викраденого майна. На дану обставину також 

звернуто увагу у п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності» № 10 від 06.11.2009 р., згідно з яким злочинне викрадення 

чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (статті 185, 190 та 191 КК України) слід відрізняти 

від такого адміністративного правопорушення, як дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 

КУпАП). 

Враховуючи відсутність у кримінальному провадженні належних та допустимих доказів 

щодо визначення розміру матеріальних збитків, незначний розмір зазначеного в обвинувальному 

акті викраденого майна, суд був позбавлений можливості прийти до висновку щодо вчинення 

особою кримінально караної крадіжки чи крадіжки, за вчинення якої настає адміністративна 

відповідальність. 

Тому в силу вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 62 

Конституції України та ст. 17 КПК України, що закріплюють презумпцію невинуватості особи та 

відсутність обов’язку її доводити, суд керуючись принципом верховенства права, що вказано у ст. 

8 Конституції України, прийшов до висновку, що сторона обвинувачення не довела винуватість 

обвинуваченого поза розумним сумнівом, у зв`язку з чим П.І.Г. підлягає виправданню на підставі 

п.2 ч.1 ст. 373 КПК України за недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення. 

Вироком Христинівського районного суду від 30.08.2019 року П.І.Г., обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3ст.185 КК України, визнано 

невинуватим у пред`явленому обвинуваченні та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст. 373 КПК 

України за недоведеністю вчинення кримінального правопорушення. 

 

Відповідно до узагальненої інформації, протягом ІV кварталу 2019 року адвокатами системи 

БВПД та працівники місцевих центрів успішно представлено інтереси клієнтів в 10 цивільних 

справах, 4 – адміністративних, 1 справі про адміністративне правопорушення та 1 кримінальній 

справі. 

Адвокатами та працівниками центрів представлено інтереси клієнтів у: справах, що 

випливають із сімейних правовідносин, спадкових, договірних, житлових спорів, а також 

адміністративнів справі щодо оскарження дій та бездіяльності державних органів, а саме: 

- головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Смілянського МЦ – Юлія Сюкало допомогла малозабезпеченій власниці квартири зняти з 

реєстрації, родича, що понад 5 років не проживав в її помешканні. 
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Діючи за іншим дорученням центру, Юлія Сюкало допомогла одинокій матері в 

судовому порядку стягнути з батька дитини аліменти на її утримання.  

- адвокат Ростислав Пилипенко, діючи за дорученням Золотоніського МЦ, допоміг учаснику 

бойових дій, що отримав інвалідність відстояти в Шостому апеляційному адміністративному суді 

рішення Черкаського окружного адміністративного суду, яким визнано протиправним та 

скасовано рішення Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов`язаних із 

виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум про відмову у призначенні 

ОСОБА_1 одноразової грошової допомоги, як інваліду 3 групи, що передбачена постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №975, та зобов’язано відповідача повторно 

розглянути матеріали та вирішити питання щодо призначення та виплати з урахуванням висновків 

у мотивуючій частині цього рішення суду. 

- адвокат Микола Ліннік, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг самотньому 

чоловіку похилого віку, інваліду першої групи по зору, що отримував пенсію за віком в 

мінімальному розмірі, не мав інших джерел доходів та практично всю пенсію витрачав на оплату 

комунальних послуг, в судовому порядку стягнути з дочки аліменти на його утримання у розмірі 1 

000 грн. щомісячно, починаючи з дня пред`явлення позову і довічно. 

- адвокат Олександр Логвин, діючи за дорученняи Черкаського МЦ, допоміг усунути 

перешкоди в користуванні спільним автомобілем, що був успадкований разом з братом у рівних 

частинах, проте використовувався лише останнім. 

- адвокат Дмитро Зелений, діючи за дорученням Уманського МЦ, допоміг учаснику АТО в 

судовому порядку визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду 

України щодо відмови у зарахуванні трудового стажу на пільгових умовах один місяць служби за 

три в період участі позивача і антитерористичній операції та зобов'язати відповідача здійснити 

вказані дії. 

- адвокат Ігор Іващенко, діючи за дорученням Золотоніського МЦ, представляла інтереси 

малозабезпеченої жінки як потерпілої в кримінальному провадженні та допомогла у задоволенні 

позову про відшкодування шкоди, завданої злочином. 

Діючи за іншим дорученням центру, адвокат Ігор Іващенко засудженому до позбавлення 

волі отримати судову рішення про звільнення від сплати аліментів. 

- заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Черкаського МЦ – Ірина Мостова допомогла визнати виконавчий напис нотаріуса про 

стягнення заборгованості на користь банку таким, що не підлягає виконанню. 

Діючи за іншим дорученням центру, Ірина Мостова допомогла людині похилого віку 

визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській 

області та зобов’язати його зарахувати клієнтові 26 років трудового стажу та отримати пенсію. 

Виконуючи чергове доручення центру, Ірина Мостова допомогла учаснику АТО оскаржити 

відмови у виплаті одноразової грошової допомоги у зв`язку із встановленням ІІ групи 

інвалідності, що настала внаслідок отримання травми, пов`язаної з виконанням обов`язків 

військової служби. 

- адвокат Олександр Починок, діючи за дорученням ЧеркаськогоМЦ, допоміг інваліду 3-ї 

групи скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про 

адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксоване не в автоматичному режимі в звязку з відсутністю складу правопорушення. 

- адвокат Олександр Стовбун, діючи за дорученням Уманського МЦ, малозабезпечені жінці, 

на утриманні якої перебував малолітній син, позбавити батька дитини батьківських прав та 

зтягнути з нього аліменти. 

- адвокат Людмила Колотило, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допомогла власниці 

частини будинковолодіння виділити належне їх нерухоме нерухоме майно в натурі. 

- адвокат Марина Левченко, діючи за дорученням Черкаськоого МЦ, допомогла клієнтці 

визнати право власності на транспортні засіби, що належали її покійному чоловікові. 
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- спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Черкаського МЦ Ірина Крутоус допомогла усунути перешкоди у користуванні власністю шляхом 

зобов`язання Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради зняти з реєстрації 

місця проживання родича колишнього власника, в зв`язку з її смертю. 

 

[1.5.6.]Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з 

метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці 

 

10 грудня 2019 року Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській області проведено 

зустріч з адвокатами, залученими до системи БПД Черкаської області, лідерами громадської думки. 

Презентовано систему БПД Черкаської області, результати роботи, досягнення, приклади 

ефективності системи, пріоритетні напрями діяльності.   

Обговорено судову практику щодо окремих категорій справ, успішні приклади надання 

правової допомоги, переваги професії адвоката. 

Увагу приділено питанню особливостям допомоги вразливим верствам населення, здійснення 

представництва інтересів клієнтів у справах, які розглядаються в порядку цивільного та 

адміністративного судочинства, а також проведення правопросвітницьких заходів, взаємодії з 

партнерами. Присутні підтримали думку щодо необхідності продовження співпраці та об’єднання 

зусиль в напрямі захисту прав людини. 

 

 

 



 

 

[1.5.7.] Організація та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих столів та інших 

заходів, зокрема із представниками органів адвокатського самоврядування з метою 

вирішення окремих питань в організації надання правової допомоги в системі БПД 

адвокатами 

 22 листопада 2019 року в рамках робочого візиту директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги О. Б проведено зустріч з адвокатами, які надають БВПД у Черкаській 

області. Участь у ній взяли також заступник голови Ради адвокатів Черкаської  області Віталій 

Деревянко та член КДКА НААУ Олексій Кузьмінський. 

 Обговорено питання внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України про оплату 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, оформлення адвокатами актів для 

оплати наданих послуг, функціонування електронного кабінету адвоката, необхідності проведення 

навчань з підвищення кваліфікації адвокатів тощо. 

 Окремо висвітлено ініціативу Координаційного центру з надання правової допомоги щодо 

запровадження спрощеної системи оподаткування адвокатів. Адвокати висловили свої пропозиції.  

                                   

 [1.5.9.]Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання правової 

допомоги (первинної і вторинної) адвокатами та місцевими центрами, підготовка 

висновків та рекомендацій щодо запобігання виявлених недоліків. 

В звітному періоді відділом забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів в межах визначеної компетенції розглянуто: 

- звернення Висоти О.Б. від 01.10.2019 року, що надійшло адресу Офісу Президента України 

та було направлене за належністю до Регіонального центру для розгляду по суті – за результатами 

розгляду підготовлено проект відповіді заявнику; 

- звернення телефонні звернення Бобух Л.В. від 15.10.2019 №№ БО-9788810, Б-9789418, Б-

9789699, що надійшли на Урядову гарячу лінію та були направлені до Регіонального центру для 

розгляду по суті – за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект відповіді 

заявнику; 

- телефонне звернення Перекрестова О.С. від 28.10.2019 року щодо надання інформації про 

результати виконання вказівок Координаційного центру, наданих за результатами розгляду його 

попередніх скарг – за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект 

відповіді заявнику; 

- скарги Фесак Т.В. від 05.11.2019 та 18.11.2018 на дії посадових осіб Черкаського МЦ та 

адвоката Ковтуна Ю.О.– за результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект 

відповіді заявнику; 

- скаргу Шубіна Ю.В. від від 15.11.2019 року надії посадових осіб Черкаського МЦ – за 

результатами розгляду та проведеної перевірки підготовлено проект відповіді заявнику; 

- звернення Міллера О.Л. від 22.11.2019 року, що надійшло адресу Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та було направлене за належністю до 



 

 

Регіонального центру для розгляду по суті та дачі пояснень – за результатами розгляду та 

проведеної перевірки підготовлено проект відповіді заявнику. 

Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД: 

[2.1.1.]Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань адвокатів 

та працівників центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх роботи. 

Начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 
надавачів Романам Бакатуро з метою виявлення потреб у навчанні на електронні адреси 

адвокатів, що надають БВПД за контрактами з Регіональним центром направлено запити щодо 

тем тренінгів, які б цікавили адвокатів. 

[2.1.2.]Проведення робочих зустрічей працівниками центрів з метою обміну досвідом 

(виявлення кращих практик) 

 22 листопада 2019 року Олексій Бонюк – директор Координаційного центру з надання 

правової допомоги провів нараду з директорами Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД 

Черкаської області. Обговорено подальший розвиток системи надання безоплатної правової 

допомоги, співпрацю з місцевою владою та територіальними громадами, ключові правові питання, 

які турбують громадян тощо. Окреслено пріоритетні напрями діяльності на 2020 рік. Керівниками 

місцевих центрів презентовано результати роботи за період 2015 – 2019 років.  

             

[2.1.3.]Проведення інформаційних семінарів, тренінгів для адвокатів, які надають БВПД, 

з актуальних питань в сфері кримінального, цивільного або адміністративного права 

 23 грудня 2019 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Черкаській області організовано проведення семінару для адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу на тему: «Кримінальний процесуальний кодекс України: 

застосування крізь призму європейських стандартів».  

 Захід акредитований Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України та 

проведений сертифікованим практикуючим адвокатом-тренером системи БПД Людмилою Гриценко. 

 Участь взяли близько двох десятків адвокатів Черкаської області. 

 



 

 

 

  

[2.1.4.]Проведення круглих столів, робочих зустрічей адвокатів, працівників центрів та 

інших надавачів правової допомоги з метою обговорення складних та актуальних питань 

та обміну досвідом 

 

   [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 27  грудня  2019 року відбулося засідання Керівної ради, за участі директорів Золотоніського, 

Смілянського,Уманського, Черкаського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, основні питання, які були розглянуті: підсумки роботи  четвертого кварталу, аналіз 

результативності показників діяльності центрів презентованих на стратегічних сесіях, розгляд та 

погодження проектів річних планів, затвердження плану роботи керівної ради на 2020 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 
За оперативною інформацією з 01.07.2019 по 30.09.2019 Регіональним центром з надання 

БВПД у Черкаській області було видано 297 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

74 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

178 – для здійснення захисту за призначенням;  

25 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

8 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  

9 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК; 

3 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
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