
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

на 2020 рік у І 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 

[2.1.] Результативні показники . 

[2.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

 розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських мереж 

 системи БПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Фахівці Регіонального центру  з надання БВПД у Черкаській області (далі – Регіональний 

центр) упродовж звітного періоду забезпечили  проведення чотирьох правопросвітницьких 

заходів, у форматі відеоконсультувань, на правову тематику, а саме: «Порядок стягнення 

додаткових витрат на дитину» , «Особливості видачі листка непрацездатності під час карантину 

та його оплата», «Трудові права під час карантину» , «Як діяти якщо продавець випадково 

пошкодив або розбив товар у магазині?» . 

[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. 

 

 12 березня 2020 року у Черкасах пройшов перший етап ХІІ конкурсу з відбору адвокатів, 

які залучаються для надання безоплатної правової допомоги. 

 Конкурсна комісія під головуванням директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Черкаській області Віктора Левицького, у складі: голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Черкаської області, голови Черкаського обласного відділення ВГО «Спілка адвокатів 

України» Володимира Хлистуненка, заступника начальника Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції у Черкаській області Олександра Свіренюка, декана Черкаського 



 

 

факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Володимира Богданова, 

адвоката, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голови Черкаського 

відділення асоціації правників України Олексія Кузьмінського, заступника голови Ради адвокатів 

Черкаської області Віталія Деревянка, заступника директора Регіонального центру з надання 

БВПД у Черкаській області Тетяни Ломіногіної, директора Золотоніського місцевого центру з 

надання БВПД Сергія Бруса, розглянула подані кандидатами документи. 

 Оцінювання проводилося за такими основними критеріями: стаж адвокатської діяльності, 

наявність чи відсутність дисциплінарних стягнень, а також результати проходження 

дистанційного курсу навчання.  

 Прийнято рішення про допуск до участі в конкурсі на другому етапі 11 адвокатів, з тих, які 

виявили бажання працювати у системі безоплатної вторинної правової допомоги Черкаської 

області. 

 06.02.2020 представники Регіонального центру долучилися до проведення 

правопросвітницького заходу разом з працівниками Черкаського місцевого центру в 

Геронимівській сільській раді. 

  

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

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

стейкхолдерів, налагодження співпраці з юридичними клініками  

[1.3.1.]Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення 

результатів співпраці та напрацювання нових підходів); укладення додаткових угод 

/меморандумів про пере направлення; збір, заповнених партнерами анкет партнерських 

організацій 

 З метою посилення правової спроможності громад у сфері земельних правовідносин, 

підвищення рівня правової обізнаності охочих стати учасником Державного аграрного реєстру та 

на виконання доручення Координаційного центру з надання правової допомоги від 04.02.2020 № 

0228-20-1, Регіональним центром забезпечено організацію та здійснення 11 виїздів мобільних 

груп до ряду сільських рад ОТГ Черкаської області, а саме:  

 

Заплановані виїзди:  
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Додаткові, позапланові виїзди:   

18.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 21.02.2020 

Степанецька ОТГ 

Черкаського району 

Іркліївська ОТГ 

Чорнобаївського 

району 

Руськополянська ОТГ 

Черкаського району 

Іваньківська ОТГ 

Маньківського 

району 

Степанецька 

сільська рада 

(10:00) 

Іркліївська сільська 

рада (10:00) 

Руськополянська 

сільська рада (10:00) 

Крачківська сільська 

рада (11:00) 

 

Додаткові виїзди (з 18 по 21.02.2020 ) забезпечено працівниками системи БПД. У 

запланованих виїздах (з 05 по 18.02.2020) працівники системи БПД працювали у складі мобільних 

груп до яких увійшли представники Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОДА, 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Черкаській області, 

Держгеокадастру у Черкаській області, Черкаського відділення Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств.  

Забезпечено прийом та консультування громадян, які ставили актуальні питання щодо 

судової практика з земельних питань, а також щодо мораторію на продаж землі, запровадження її 

продажу, мету внесення інформації про фермера у  Державний аграрний реєстр, користь від цього 

тощо.    

За результатами через систему КІАС оформлено ряд звернень громадян з питань 

розірвання договору оренди землі, строку його дії – з моменту підписання чи реєстрації тощо.       

Здійснено реєстрацію у Державному аграрному реєстрі всіх бажаючих громадян.  

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

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

установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань вказаної 

категорії осіб 

 14 січня  2020 року представниками Регіонального центру та  Черкаського місцевого 

центру проведено право просвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку в  Соснівському 

РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області. Під час зустрічі були обговоренні питання про 

причини злочинності та шляхи їх подолання, про права людини та право на захист, правові 

наслідки у разі скоєння повторних  злочинів. 

  [1.4.2.]Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та 

підпорядкованих йому МЦ разом з бюро правової допомонидля громад, партнерів та ЗМІ 

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

інформації: друкована преса. 

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

Протягом звітного періоду Регіональним  центром  з надання БВПД у Черкаській області на 

сторінці сайті БПД та сторінці Регіонального центру у фесбуці розміщено розміщено 67 

інформаційні матеріали . 

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

 [1.5.1.] 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. 

 Відповідно до Меморандуму про співпрацю, укладеного 25.05.2018 року між 

Координаційним центром з надання правової допомоги та Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, основною метою є консолідація зусиль сторін, спрямованих на 

недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема права на безоплатну правову допомогу. 

Одним із основних напрямів співпраці, визначених у Меморандумі, є розроблення 

механізму відбору, навчання та залучення працівників системи надання безоплатної правової 



 

 

допомоги до спільних моніторингових візитів до місць несвободи, які здійснюються 

Національним превентивним механізмом. 

19.03.2020 року начальнику відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації іі надавачів  - Бакатуро Р.М.  вручено доручення Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, відповідно до якого, можливо здійснювати спільно з представниками 

Секретаріату Уповноваженого моніторинг стану додержання конституційних прав і свобод 

громадян, які перебувають у місцях, визначених п.8 ст.13 ЗУ «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини». 

Регіональним центром ведеться робота щодо проведення робочої зустрічі з Уповноваженим 

з метою обговорення питання щодо участі у моніторингових візитах до місць несвободи, а 

також складання відповідних графіків. 

З метою дотримання прав і свобод людини і громадянина, керуючись ст. 37 Закону України 

«Про Національну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015,п.2 Порядку інформування центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 28.12.2011 № 1363, 30 та 31 березня 2020 року 

відбулися робочі зустрічі за участі начальника відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Алли Ястремської та представників слідчого управлінням -  

слідчого СУ ГУНП у Черкаській області Олега Кобилянського та старшого інспектора відділу 

ОДГР УПД ГУНП у Черкаській області Володимира Міщенка . 

  

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

метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці. 

 З метою надання якісної, своєчасної та безперервної правової допомоги Регіональним та 

місцевими центрами з надання БВПД у Черкаській області в період з 02.02.2020 по 06.02.2020 

було організовано та проведено низку робочих зустрічей з адвокатими, які залучаються для 

надання безоплатної правової допомоги. 

 В ході зустрічей, адвокатам було додатково роз´яснено порядок укладання контрактів 

(договорів) та термін іх дії. Також, було доведено до відома роз´яснення Координаційного центру 

з надання правової допомоги від 29.01.2020 № 0177-20-4, де зазначено, що при виконанні 

доручень виданих Центром, адвокату необхідно врахувати положення постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 січня 2012 року №8 Про затвердження Порядку і умов укладання 

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 (далі – Постанова). А саме, звернути увагу, що п. 5-1 Постанови передбачено, що Контракт 

(договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в частині 

оплати послуг та відшкодування витрат – до завершення виконання доручень, виданих на підставі 

контракту (договору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати). 

 Адвокатам, які співпрацюють з Центрами, але були відсутні на робочих зустрічах, було 

доведено до відома зазначену вище інформацію у телефонному режимі. 

 Усім адвокатам, які залучаються для надання безоплатної правової допомоги у Черкаській 

області, було підготовлено та надіслано інформаційні листи-роз´яснення. В листах 

наголошувалося про зазначені в Постанові положення, що закріплюють дію доручень, виданих 

Центрами на надання безоплатної вторинної правової допомоги, незалежно від закінчення 

поточного контракту і укладання на наступний рік контракту з адвокатом, який надає безоплатну 

вторинну правову допомогу. 



 

 

[1.6.2.] 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  

 12 березня 2020 року відбулася робоча зустріч директора Регіонального центру Віктора 

Левицького з головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області, 

голови Черкаського обласного відділення ВГО «Спілка адвокатів України» Володимира 

Хлистуненка, адвоката, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голови 

Черкаського відділення асоціації правників України Олексія Кузьмінського, заступника голови 

Ради адвокатів Черкаської області Віталія Деревянка. Під час робочої зустрічі обговорювалися 

окремі питання організації надання правової допомоги в системі БПД адвокатами.  

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

кримінальному процесі, а також кращих практик адвокатської діяльності у цивільному 

та адміністративному процессах 

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 Олександр Цвіркун, діючи за дорученням Регіонального центру, захищав у суді 

25-ти річного військовослужбовця, який обвинувачувався в тому, що 01.10.2018, близько 00 

годин 15 хвилин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті раптово виниклих 

неприязних відносин із потерпілим, діючи умисно, протиправно та цілеспрямовано, реалізуючи 

свій злочинний умисел, направлений на умисне протиправне заподіяння смерті останньому, 

наніс йому невстановлену слідством кількість ударів ногами та руками в область голови, 

грудної клітки, тулуба, а також не менше тринадцяти ударів ножем в область голови, шиї та 

грудної клітки, чим спричинив останньому численні тілесні ушкодження різного ступеня 

тяжкості, в тому числі й такі які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, за 

ознакою небезпеки для життя, від яких настала смерть 

потерпілого. 

З а клопотанням адвоката у судовому засіданні 

був допитаний експерт, який пояснив, що тілесні 

ушкодження загиблому могли бути завдані як тупим 

предметом (зазвичай при проведені експертизи 

беруться класичні предмети, а саме: кулак, нога, без 

спеціальних ознак, тобто без травмуючої поверхні), 

так і колото-ріжучими. Враховуючи кількість ударів, 

нанесених потерпілому, на руках особи, яка їх 

наносила, повинні були залишитися сліди, якщо, 

удари не наносилися в печатках або ногами у взутті. 

Експерт вказав, що колото-ріжучі рани загиблому 

були нанесені на відкритих ділянках тіла, а саме: шиї, 

обличчі, підборідді, тому, навіть, якщо він був 

одягнений у футболку, светр та куртку, 



 

 

розбризкування крові все одно відбувалося. Крім того, враховуючи пошкодження на тілі 

померлого саме в місцях, які використовуються для самооборони, можна сказати, що померлий 

захищався, тобто відбувалися активні дії. Зазначив, що враховуючи велику кількість травм на 

голові, а саме не менше 10, без урахування ще й переломів лицьового скелету, ті не могли 

виникнути за рахунок одного падіння. Спеціаліст також пояснив, що при черепно-мозковій 

травмі, при дослідженні, береться до уваги вся сукупність ушкоджень, які є на голові. 

На запитання сторони захисту стосовно скоротливої здатності шкіри вказав, що в своєму 

дослідженні лише використовував дані експерта-криміналіста та вказав, що при проведенні 

дослідження беруться вирізи шкіри з ранами, в подальшому вони складаються плоско за 

рахунок чого розмір ран скорочується. 

Щодо розмежування часу нанесення ушкоджень тупим та колото-ріжучим предметом, 

зазначив, що враховуючи велику кількість нанесених ушкоджень, його розмежувати 

неможливо. Крім того, для такого розмежування необхідно також враховувати певні чинники, 

зокрема і психічний та емоційний стани людини. 

Стосовно запитання про залишення на тілі людини, яка наносила удари, слідів крові після 

її змиття, вказав, що вирішення таких питань відноситься до компетенції цитологів та 

імунологів. Також зазначив, що провести дослідження на рахунок нанесення ушкоджень 

лівшею чи правшею не є можливим у зв'язку з відсутністю відповідної методики. 

Обвинувачений надав в судовому засіданні показання, відповідно до яких він, 30 вересня 

2018 року повертався із закладу «Сяйво», де відпочивав з компанією, алкогольних напоїв не 

вживав. Зазначив, що з загиблим проживає по сусідству. Тижнів за три до події позичив йому 

гроші в сумі 800 грн.. Повертаючись із закладу не мав грошей, які необхідні були йому на 

наступний день на роботу та згадав про борг. Близько 00 годин зателефонував потерпілому та 

запитав, коли він віддасть йому борг, на що останній сказав щоб він приходив. Коли підійшов 

до будинку зателефонував йому, потерпілий вийшов на вулицю, був в неадекватному стані, між 

ними виник конфлікт, ініціатором якого був саме потерпілий. Билися вони секунд 20, під час 

бійки обоє падали. Потім потерпілий запропонував зайти до будинку помити руки та сказав, що 

віддасть те, що винен. В будинку він сказав, що йому погано, на пропозицію викликати швидку 

відмовився, сказав, що не потрібно. Потім він провів його до хвіртки та закрив її на засов. В 

подальшому від надавання показів обвинувачений відмовився. 

Адвокат переконував суд, що причетність його підзахисного до вчинення інкримінованого 

йому діяння не доведена стороною обвинувачення з огляду на наступне. 

За версією сторони обвинувачення тілесні ушкодження, які були виявлені у потерпілого, 

були завдані обвинуваченим біля 00 годин 15 хвилин 01.10.2018 року. Фактично, якщо 

співставити час, коли обвинувачений та свідок біля 00 годин 01.10.2018 годин розійшлися після 

закриття розважального клубу "Сяйва" та того часу, коли вони знову зустрілися (2 години ночі 

цього ж дня), можна зробити висновок, що, за думкою сторони обвинувачення, саме в цей 

проміжок часу А.М.І. вчинив інкримінований йому злочин. При чому, останній, після нанесення 

тілесних ушкоджень потерпілому, встиг прийти додому перевдягнутися, можливо замити одяг 

та повернутися до свідка, залишаючись досить спокійним. 



 

 

Разом з тим, на думку адвоката, залишилося поза увагою сторони обвинувачення та 

обставина, що відповідно до висновку експерта на зовнішній поверхні наданих на дослідження 

2 презервативів, виявлено кров людини, клітини з ядрами та голівки сперматозоїдів. На 

внутрішній поверхні одного з них, виявлено клітини з ядрами без домішки крові та голівки 

сперматозоїдів. На внутрішній поверхні іншого, виявлено кров людини, клітини з ядрами та 

голівки сперматозоїдів. При цьому генетичні ознаки слідів крові, сперми та клітин, виявлених 

на зовнішній поверхні наданих на дослідження двох використаних презервативах і слідів 

сперми та клітин, виявлених на внутрішній поверхні двох презервативів, збігаються з 

генетичними ознаками зразка крові потерпілого і не збігаються з генетичними ознаками зразка 

крові Обвинуваченого. Походження слідів крові, сперми та клітин від обвинуваченого 

експертом виключається. 

Адвокат наполягав, що, якщо припустити, що всі тілесні ушкодження, які були нанесені 

потерпілому одночасно протягом нетривалого періоду, як вказує сторона обвинувачення, 

сумнівним є той факт, що після нанесення такої кількості ударів, він був спроможний двічі 

використати презервативи за їх призначенням. Якщо ж припустити, що вказані презервативи 

були використані потерпілим до часу нанесення йому тілесних ушкоджень обвинуваченим, 

постає питання звідки на них з'явилася кров потерпілого, враховуючи, що переважна більшість 

тілесних ушкоджень, згідно з висновком експертизи, були нанесені протягом однієї-трьох годин 

до моменту смерті та лише деякі були прижиттєві та можуть відповідати терміну не більше 

одної доби перед моментом смерті. Адвокат вказував що це може вказувати на те, що загиблий 

був учасником якось іншого конфлікту, під час і якого було отримано ним тілесні ушкодження. 

Крім того, згідно висновку експерта досліджувалися руків'я та клинок ножа, на яких 

виявлено кров людини та клітини з ядрами та встановлено їх генетичні ознаки (ДНК-профілі). 

Генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених на руків'ї та клинку ножа, є змішаними, 

збігаються між собою та містять генетичні ознаки загиблого та обвинуваченого. 

Якщо питання, що потерпілий брав у руки ніж не викликало сумнівів, так як він 

використувався потерпілим у побуті. То, якщо припустити, що обвинувачений тримав його у 

руках та завдавав їм удари потерпілому, то сумнівним є той факт, що спочатку він наніс йому 

удари колото-ріжучим предметом, а після цього надягнув рукавички та продовжував завдавати 

удари захищеними руками, як припускає сторона обвинувачення, з огляду на те, що під час 

медичного огляду у обвинуваченого, відразу після затримання на наступний день після 

вбивства, будь-яких тілесних ушкоджень експертом не виявлено, що, за думкою судово-

медичного експерта було малоймовірно, якщо тільки він не був у рукавичках. 

Сумнівним на думку захисті був і той факт, що обвинуваченим були нанесені всі тілесні 

ушкодження потерпілому з огляду на відсутність будь-яких ознак наявності крові на куртці та 

брюках, що були вилучені за його місцем проживання, та, за його показаннями, саме у цьому 

одязі він був під час зустрічі з загиблим вночі біля 00 годин 13 хвилин 01.10.2018 року. 

Якщо припустити, що обвинуваченим або іншою особою було випрано вказаний одяг, то 

залишається питання навіщо залишати на собі черевики, які, на думку сторони обвинувачення, 

були на ньому під час нанесення ударів потерпілому ногами. 

Адвокат також вказував, що під час досудового розслідування питання щодо можливого 

замивання слідів крові на одязі обвинуваченого перед експертом не ініціювалося. 



 

 

З огляду на те, що на лівому туфлі обвинуваченого були виявлені генетичні ознаки крові 

потерпілого, можна було припустити, що можливо, між ними і відбувався конфлікт, під час 

якого у останнього з'явилися тілесні ушкодження, можливо навіть з використання ножа, який 

був знайдений неподалік будинку потерпілого, наслідком яких було попадання крові останнього 

на туфлі обвинуваченого, однак враховуючи що під час проведення досудового розслідування 

не проводилось експертиза, яка б могла вирішити питання чи знайдений ніж міг бути тим 

знаряддям, яким завдано тілесні ушкодження та чи одним знаряддям «типу ножа» були нанесені 

всі тілесні ушкодження, з огляду на те, що за висновком експертизи потерпілий мав як тяжкі 

тілесні ушкодження, які призвели до його смерті, так і легкі тілесні ушкодження та завдані 

предметом, який володіє властивостями ріжучого, можливо типу ножа, вказана обставина так і 

залишилася припущенням. 

Адвокат також неодноразово звертав увагу суду на те, що попри наявні докази можливого 

нанесення обвинуваченим потерпілому тілесних ушкоджень різної тяжкості, що не були 

причиною смерті останнього, обвинувачення висунуто лише за ч.1 ст. 115 КК України, а в силу 

вимог ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте 

обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. 

З цієї ж причини судом не розглядалося питання незаконного заволодіння обвинуваченим 

майном потерпілого, а саме мобільними телефонами, які, як вбачається з показань свідків були 

передані їм обвинуваченим, так як стороною обвинувачення не пред'являлося обвинувачення у 

вчиненні корисливого злочину. 

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 28.11.2019 року А.М.І. 

визнано невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 115 КК України, виправдано у 

зв'язку з недоведеністю, що кримінальне правопорушення вчинено ним та звільнено з-під варти 

негайно у залі суду. 

На час подання інформації, вирок не набрав законної сили. Прокурором подано апеляційну 

скаргу. Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 03.01.2020 року справу призначено до 

розгляду на 10.00 год. 20.05.2020 року. 

Адвокат Михайло Буджерак, діючи за дорученням Регіонального центру, захищав у суді 

чоловіка, який органами досудового розслідування обвинувачувався у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України (надалі – КК України), а саме у замаху на 

вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником 

службових обов'язків. 

За версією слідства він 06.01.2014 близько 16 години 40 хвилин, керуючи транспортним 

засобом «Mersedes-Benz 310», в якому на передньому пасажирському сидінні знаходився 

старший слідчий СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітан міліції Ліхута 

О.М., та рухаючись по автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, в напрямку м. 

Умань, зі швидкістю 80 км/год., поблизу с. Гродзеве Уманського району Черкаської області, 

біля 558 км-540м вказаної автодороги, достовірно знаючи, що пасажир  являється працівником 

правоохоронного органу та перебуває при виконанні службових обов'язків, пов'язаних і 

розслідування кримінального провадження №12014250250000019 від 03.01.2014, діючи умисно 

та цілеспрямовано, з метою позбавлення його життя, здійснив замах на вбивство останнього, а 

саме, усвідомлюючи, що праворуч від автодороги по ходу його руху розташований яр у вигляді 

впадини, не зменшуючи швидкості, умисно вчинив з'їзд автомобілем з автодороги в право, 

шляхом різкого раптового повороту керма автомобіля в праву сторону, внаслідок чого 



 

 

автомобіль проїхав по нахилу яру та вдарився в бетонну споруду для відводу стічної води. В 

результаті лобового зіткнення автомобіля з бетонною спорудою  потерпілий отримав 

компресійний перелом тіла 2 поперекового хребця, який згідно висновку судово-медичної 

експертизи відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості, що спричинили 

тривалий розлад здоров'я. 

В судовому засіданні обвинувачений вину не визнавав та пояснив, що в автомобілі він був 

один. Версію потерпілого про нібито перебування його разом з ним в автомобілі, 

обвинувачений розцінював як штучне створення доказів з метою його оговорення у вчиненні 

злочину, якого він не вчиняв. Крім того, обвинувачений на підтвердження сумнівів у отриманні 

тілесних ушкоджень потерпілим вказав, що швидка медична допомога на місце дорожньо-

транспортної пригоди не викликалась, потерпілий звернувся за медичною допомогою значно 

пізніше.А двокат Михайло Буджерак зауважив, що стороною обвинувачення не доведено 

наявність у підсудного мотиву, а від так умислу М.Д.М. на замах на вбивство працівника 

поліції, який є необхідним елементом складу злочину. Згідно матеріалів справи М.Д.М. 

направлявся до віддіу поліції для дачі пояснень після проведеного у його помешканні обшуку. 

Згідно показів потерпілого та свідків, що також є працівниками поліції на той час були відсутні 

підстави для оголошення підозри. 

Не залишено поза увагою адвоката також відсутність доказів доведеності стороною 

обвинувачення факту усвідомлення обвинуваченим того, що потерпілий був працівником 

правоохоронного органу. Так під час обшуку у М.Д.М. в магазині були присутні близько десяти 

працівників правоохоронних органів, серед яких був потерпілий і потерпілий. У сукупності з 

обстановкою на місці, де проводився обшук, відсутність форменого одягу на працівниках 

поліції не може свідчити про ідентифікацію обвинуваченим потерпілого як працівника 

правоохоронного органу. Будь-яких даних про те, що згаданий правоохоронець пред'явив 

обвинуваченому службове посвідчення працівника міліції, або ним було вчинено дії, які б 

вказували, що він є слідчим (факт вручення або підписання процесуального документу тощо), 

до матеріалів кримінального провадження не долучено і суду не було пред'явлено. Навіть у 

спецповідомленні, що міститься в матеріалах справи, було зазначено, що виїзд до місця 

проведення обшуку буде здійснений на власних автотранспортних засобах, що також не дає 

підстав для уподібнення того, що це прибули працівники правоохоронних органів. 

Єдиним документом, який містив інформацію, що потерпілий на період подій був 

старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС капітаном міліції, є висновок службового 

розслідування від 19.02.2014 року, який був складений вже під час досудового розслідування, а 

тому вказаний документ за клопотанням сторони захисту судом визнано неналежним доказом в 

розумінні положень ст. 85 Кримінального процесуального кодексу України (надалі – КПК 

України), так як він прямо чи непрямо не підтверджував, що на момент проведення обшуку 

обвинувачений усвідомлював, що потерпілий був працівником правоохоронного органу. 

На думку адвоката Михайла Буджерака, недоведеність суб'єктивної сторони пред'явленого 

обвинувачення вже сама собою є достатньою підставою для визнання недоведеним 

обвинувачення в цілому. 

Крім того, під час допиту свідків обвинувачення адвокат звернув увагу на те, що більшість 

з них надають відомості, отримані з інших слів, здебільшого самого потерпілого та звернув 

увагу суду на суперечливість показів. 



 

 

Цікавим є той факт, що справа розглядалася двома професійними суддями за участю трьох 

присяжних.        

Вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.04.2019 року М.Д.М. 

визнано невинуватим у пред'явленому йому 

обвинуваченні за ст. 348 КК України та виправдано 

його у зв'язку з недоведеністю того, що в його 

діянні є склад кримінального правопорушення. На 

час подання інформації вирок не набрав законної 

сили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до узагальненої інформації, протягом І кварталу 2020 року адвокатами системи 

БВПД та працівники місцевих центрів успішно представлено інтереси клієнтів в 12 цивільних 

справах, 2 – адміністративних, 1 справі про адміністративне правопорушення та 2 кримінальних 

провадженнях. 

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, чоловіку, що є внутрішньо переміщеною 

особою встановити факт смерті його батька. Отримати свідоцтво про смерть у відділі 

державної реєстрації актів цивільного стану клієнт не мав можливості, оскільки факт 

смерті відбувся на тимчасово окупованій території України.  



 

 

На підтвердження факту родинних відносин заявника з померлим, представником подано 

копію дублікату свідоцтва про народження А.О.А. де померлий вказаний його 

батьком.Документами, що підтверджують факт смерті є свідоцтво про смерть, видане 

адміністрацією м. Мосьпино Донецької Народної 

Республіки, яке було отримано заявником. 

 

Таким чином, видане органами на території 

Донецької області свідоцтво про смерть не 

засвідчує  у встановленому законом порядку 

факту смерті батька заявника, що створює 

перешкоди та робить неможливим отримання в 

органах державної реєстрації актів цивільного 

стану  свідоцтва про смерть. 

Встановлення факту смерті було необхідне 

для реєстрації смерті на території України, 

отримання свідоцтва про його смерть та 

можливості оформити спадкові права. 

Рішенням Смілянського міськрайонного 

суду від 28.01.2020 року заяву задоволено, 

встановлено факт смерті батька заявника, який помер на тимчасово окупованій території 

України. Рішення набрало законної сили 28.01.2020 року. 

Діючи за іншим дорученням центру, Юлія Сюкало допомогла малозабезпеченій особі в 

судовому порядку розірвати шлюб. 

 

 Адвокат Олександр Федина, діючи за дорученням 

Золотоніського МЦ, допоміг учаснику бойових дій 

оскаржити рішення військової частини про відмову у 

виплаті компенсації учаснику бойових дій за невикористану 

додаткову відпустку. 

З аявник проходив військову службу у військовій 

частині А1402 та був учасником бойових дій, у зв`язку з 

чим відповідно до частини 12 статті 12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» мав право на додаткову відпустку із збереженням 

заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. 

Однак, при звільненні з військової служби всупереч 

вимогам статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» йому не виплачено грошову компенсацію за невикористані календарні дні 

додаткової відпустки як учаснику бойових дій за період з 2015 по 2018 рік. 

Адвокат, вважаючи таку бездіяльність військової частини протиправною тому підготува 

позовну заяву та підтримав її в суді. 

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 06.12.2019 року позов 

задоволено повністю, визнано протиправною бездіяльність військової частини щодо 

ненарахування та невиплати Б.Є.С. грошової компенсації за невикористані календарні дні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_155/ed_2019_09_19/pravo1/T355100.html?pravo=1#155
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_827110/ed_2018_11_23/pravo1/T201100.html?pravo=1#827110


 

 

додаткової відпустки як учаснику бойових дій за період із 2015 по 2018 рік, виходячи із 

грошового забезпечення станом на день звільнення із військової служби 17.01.2018 та 

зобов’язано відповідача здійснити вказані виплати. 

Відповідач намагався оскаржити рішення в апеляційному порядку, проте апеляційна 

скарга була йому повернута. Рішення набрало законної сили 03.01.2020 року. 

 

 адвокат Ольга Семенюк, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допомогла потерпілому 

від злочину отримати компенсацію матеріальних збитків 

та моральної шкоди. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів 

справи, адвокат Ольга Семенюк підготувала до суду 

позовну заяву, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 

9.11.2018 року приблизно о 15 год 20 хв. відповідач, 

керуючи автомобілем «Mitsubishi Lancer», виїжджаючи 

на вул. Ярославську в м. Черкаси із заїзду до прилеглої 

території торгових приміщень, виконуючи поворот 

ліворуч в напрямку вул. Сумгаїтської, здійснила наїзд на 

Є.В.Г., який внаслідок цього отримав тілесні 

ушкодження та був доставлений до КЗ «Третя Черкаська 

міська лікарня ШМД» Черкаської міської ради. 

У результаті зазначеної дорожньо-транспортної 

пригоди Позивач перебував на стаціонарному лікуванні 

у вищевказаному медичному закладі з 9 по 27 листопада 

2018 року з діагнозом закритий перелом лонної і 

сідничної кісток справа без зміщення уламків, а з 28 

листопада по 12 лютого 2019 року лікувався 

амбулаторно вдома. 

За період лікування ним за власні кошти 

купувались ліки, медичні препарати та оплачувалось медичне обстеження на загальну суму 2 

748,00 грн.. Крім того, він поніс і витрати за перевезення його в лежачому стані з лікарні 

додому - 1080,00 грн. 

Позивач також просив врахувати, що під час ДТП був пошкоджений його одяг (куртка, 

сорочка, брюки та туфлі) вартістю 3 000,00 грн. 

Після ДТП догляд за ним також здійснювала рідна сестра, яка погодилась приїхати з м. 

Омська Російської Федерації, із 15 листопада 2018 року по 5 січня 2019 року проживала разом з 

ним разом, у зв`язку з чим відповідач поніс витрати на оплату проїзду сестри, її харчування та 

проживання в розмірі 10 000,00 грн. 

Водночас за час перебування його в лікарні, відповідач лише двічі приїздила до нього та 

дала на його лікування 200 грн та 500 грн. 

Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.12.2019 року позов задоволено 

частково, стягнуто з винного на користь потерпілого відшкодування моральної шкоди в розмірі 

30 000 грн., а також компенсацію судових витрат у виді судового збору в розмірі 130 грн., а 

всього стягнути 30 130,00 грн. Рішення набрало законної сили 23.01.2019 року. 

 



 

 

 адвокат Світлана Солодкова, діючи за дорученняи Черкаського МЦ, допомогла клієнтці 

стягнути борг за договором позики. 

У 2016 року клієнтка позичила відповідачу 18 872 

доларів CШA. Одержання відповідачем зазначеної суми 

підтверджується розпискою написаною власноруч та 

знаходиться у заявника. 

Відповідач зобов’язувалась повернули заявнику 

позичені кoшти до 29.04.2019 року. Зазначений у 

розписці термін відповідач повністю борг не повернула. 

За весь час було повернуто борг лише у сумі 597 доларів 

CШA. Відповідачка під будь-яким приводом ухиляється 

від виконання свого зобов’язання. Усі намагання 

зустрітися з відповідачем виявились марними. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів 

справи, адвокат Світлана Солодкова підготувала до суду 

позовну заяву. 

За результатами розгляду справи, заочним 

рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси 

позовну заяву задоволено, стягнуто з відповідача на 

користь заявниці суму заборгованості за договором 

позики в розмірі 18725 доларів США, та 3% річних за 

прострочення зобов'язання, що складає 231,12 дол. США, а всього 18956,12 дол. США. Рішення 

набрало законної сили 23.01.2020 року. 

 

 адвокат Ігор Слободянюк, діючи за дорученням 

Золотоніського МЦ, допоміг самотній жінці з інвалідністю 

стягнути заборгованості зі сплати аліментів на утримання 

неповнолітньої дитини. 

0 2.12.2019 року адвокатом подано до суду позовну заяву про 

стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів, в 

обґрунтування вимог якої було зазначено, що відповідно до 

виконавчого листа виданого Маньківським районним судом від 

лютого 2016 року, відповідач зобов'язаний сплачувати аліменти на 

утримання сина 2007 року народження у розмірі 1/4 частини всіх 

видів заробітку (доходів) щомісячно, але не менше 30% 

прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, до досягнення дитиною повноліття. 

Відповідно до довідки відділу ДВС від листопада 2019 року, боржник аліменти не 

сплачува та ухиляєвся від їх сплати. За підрахунками зробленими державною виконавчою 

службою, позивачка мала право на стягнення з відповідача неустойки за прострочення сплати 

аліментів, за період заборгованості з 01.01.2018 року по 01.11.2019 року в сумі 70295.91 грн. І 

це з урахуванням того, що розрахунок неустойки за 2016 та 2017 рік взагалі не здійснювався, 

так як розмір стягнення неустойки обмежений розміром заборгованості в сумі 37365 грн. 12 

коп. 



 

 

Рішенням Маньківського районного суду Черкаської області від 08.01.2020 року позов 

задоволено повністю, стягнуто з відповідача на користь клієнтки центру неустойку за 

прострочення сплати аліментів в сумі 37365 грн. 12 коп. на утримання сина станом на 

01.11.2019 року. Рішення набрало законної сили 20.02.2020 року. 

 

 адвокат Олег Король, діючи за дорученням 

Черкаського МЦ, допоміш потерпілій від злочину отримати 

компенсацію за спричинену маоральну та матеріальну 

шкоду. 

Після зустрічі із клієнткою та вивчення матеріалів 

справи, адвокат підготував цивільний позов в порядку ст. 128 

КПК, обґрунтовуючи свої вимоги наступним. 

Відповідач, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, 

порушуючи громадський порядок, діючи умисно, 

протиправно, усвідомлюючи власні дії, з хуліганських 

спонукань, в присутності свідків, взяв з землі камінь та почав 

бити автомобіль, чим завдав матеріальної шкоди потерпілій 

на суму 28614 грн. 

У судовому засіданні вину в пред'явленому йому 

обвинуваченні не визнав в повному обсязі та просив суд 

виправдати його. 

Незважаючи на невизнання, своєї провини, його вина підтверджувалася зібраними 

доказами, які було досліджено в судовому засіданні, зокрема показами свідків. 

Проаналізувавши зібрані у кримінальному провадженні докази, суд в основу вироку, 

поклав покази потерпілої, свідків, оскільки дані ними свідчення логічні, послідовні, органічно 

поєднуються між собою та іншими доказами. Невизнання своєї вини, судом було оцінено, як 

бажання обвинуваченого, уникнути відповідальності, оскільки його покази спростовуються 

зібраними по справі доказами, в їх сукупності. 

Вироком Соснівського районного суду від 14.02.2020 року обвинуваченого визнано 

винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, призначив йому покарання 

у вигляді 2 (двох) років обмеження волі та, керуючись ст. 75 КК України, звільнив останнього 

від відбуття призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік. 

Цивільний позов було задоволено частково, стягнуто з винного на користь клієнтки центру 

розмір спричиненої матеріальної шкоди у сумі 28614 грн. та розмір завданої моральної шкоди у 

сумі 3000 грн. 

 

 адвокат Сергій Хорошун, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг клієнту центру 

оскаржити постанову про адміністративне правопорушення, якою останнього притягнуто 

до відповідальності, за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 

ст. 122 КУпАП та застосовано адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу в 

сумі 425 грн. 



 

 

 

 

Постанова була мотивована тим, що в м. Черкаси на 

перехресті, керуючи транспортним засобом, М.А.В. проїхав 

перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофора, чим 

порушив ПДР України п.8.7.3. 

Адвокат Сергій Хорошун доводив, що постанова була 

незаконною та необґрунтованою, а дії інспектора 

протиправними. Так інспектор зазначав, що М.А.В. рухався 

на жовтий сигнал світлофора. Останній не погоджувався з 

твердженнями поліцейського, так як, на його думку, під час 

ввімкнення жовтого сигналу світлофора він вже закінчив 

маневр повороту. 

Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 

13.02.2020 року позов задоволено, скасовано постанову про притягнення М.А.В. та накладення 

на нього стягнення у вигляді штрафу в сумі 425 гривень за скоєння правопорушення 

передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП та закрито провадження по справі. 

 

 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Черкаського МЦ – Ірина Мостова допомогла внутрішньо переміщеній особі 

відстояти свої права у справі по стягнення надміру виплачених коштів щомісячної 

допомоги 

З 06.08.2015 року Р.Н.А. перебувала на обліку в департаменті соціальної політики 

Черкаської міської ради як внутрішньо переміщена особа, якій була призначена та 

виплачувалась грошова допомога переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на сім`ю. 

Після надходження з управління праці та соціального захисту населення адміністрації 

Орджонікідзевського району Харківської міської ради особової справи Р.Н.А., було 

встановлено, що на підставі заяв та відповідно до рішень Орджонікідзевського УПСЗН їй була 

призначена та виплачена допомога у зв`язку з вагітністю та пологами, допомога при 

народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за 

період з 17 березня 2013 року по 01 вересня 2015 року. 

Оскільки, зазначені вище види допомоги отримувала не за зареєстрованим місцем 

проживання, то є підстави вважати, що місцем її фактичного проживання в період отримання 

державної допомоги було місто Харків. Тому, звертаючись із заявою від 04.08.2015 року про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції, Р.Н.А. надала завідомо 

недостовірні відомості для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи. 

Комісія виконавчого комітету Черкаської міської ради для розгляду питань щодо 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, ухвалила скасувати дію 

довідки та відмовити Р.Н.А. в поновленні щомісячної адресної допомоги переміщеним особам 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, виставити переплату 

надмірно виплачених державних коштів. 



 

 

За викладених обставин Департамент соціальної політики Черкаської міської ради 

просив стягнути з клієнтки центру суму надміру виплачених коштів щомісячної допомоги в 

розмірі 16 770 грн. 25 коп. та судовий збір в розмірі 1792 грн. 

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01 листопада 2019 року 

позов Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради до Р.Н.А. про стягнення 

надміру виплачених коштів щомісячної допомоги задоволено. 

Працівником центру було підготовлено апеляційну 

скаргу, в якій Ірина Мостова просила рішення суду скасувати і 

ухвалити по справі нове судове рішення, яким відмовити в 

задоволенні заявлених позовних вимог, обґрунтовуючи тим, що 

судом першої інстанції не взято до уваги те, що в заяві про взяття 

на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої 

території України, що міститься в матеріалах справи, Р.Н.А. 

вказала, що має доньку та отримує на неї виплати, а також 

подала довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної 

особи. Вказану довідку Департаментом соціальної політики 

Черкаської міської ради у неї було вилучено, а 08 серпня 2015 

року вона отримала довідку за № 71010001865. 

Працівник центру також зазначила, що про факт 

отримання грошової допомоги у зв`язку із вагітністю та 

пологами, допомоги при народженні дитини та допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в м. 

Харкові, Р.Н.А. повідомила уповноважену особу Департаменту 

соціальної політики Черкаської міської ради 04 серпня 2015 

року. 

Постановою Черкаського апеляційного суду апеляційну скаргу задоволено, рішення 

Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.11.2019 року скасовано, у задоволені 

позову Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради до Р.Н.А. про стягнення 

надміру виплачених коштів щомісячної допомоги відмовлено. 

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

що має статус учасника Великої Вітчизняної війни оскаржити відмови Департаменту 

соціального захисту населення щодо надання пільг. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, працівник центру Ірина 

Мостова підготувала до суду позовну заяву про визнання протиправною бездіяльність та 

зобов’язання вчинити дії, обґрунтовуючи свої вимоги наступним. 

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради всупереч вимог чинного 

закону позбавив заявника пільг на оплату житлово-комунальних послуг з тих підстав, що її 

сукупний дохід за останні 6 місяців перевищує величину доходу, який дає право на соціальну 

пільгу. 

Зокрема, відповідач безпідставно застосував норму, визнану неконституційною 

рішенням Конституційного Суду України від 18.12.2018 № 12-р/2018. 

Ірина Мостова додала до позову докази того, що заявниця має право на пільги, 

встановлені законодавством України для ветеранів війни інвалідів війни. 

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 28.02.2020 року позов 

задоволено частково: визнано протиправними дії Департаменту соціальної політики Черкаської 



 

 

міської ради щодо викладеної листом відмови в наданні заявниці пільг на оплату за 

користування житлово-комунальними послугами, передбаченими пунктами 4, 5, 6 ч.1 ст.14 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, як учаснику 

війни» та зобов’язано відповідача здійснити нарахування заявниці вказаних пільг. 

Рішення набрало законної сили 31.03.2020 року. 

 адвокат Сергій Хомік, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг клієнту центру 

встановити факт, що має юридичне значення, а саме 

підтвердити родинні стосунки. 

У 2019 році померла мати заявника. В зв'язку з тим, що 

на день смерті їй не в повному обсязі була виплачена пенсія, 

заявник звернувся до ГУ ПФУ в Черкаській області для 

отримання недоотриманої пенсії, однак в виплаті було 

відмовлено, оскільки відповідно до свідоцтва про народження 

заявника та свідоцтва про смерть матері була відмінність. 

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси 

від 12.02.2020 року заяву задоволено, встановлено факт, що 

клієнт центру був сином померлої. 

Рішення набрало законної сили 13.03.2020 року. 

 

 

 

 

 начальник Звенигородського бюро правової допомоги Смілянського МЦ Ольга 

Винарська, діючи за дорученням центру, допомоглаклієнтці виправити описки в 

документах необхідних для отримання пенсії. 

Для призначення пенсії клієнтка центру звернулась до Ватутінського сектору 

обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в 

Черкаській області, проте після перевірки її первинних документів було виявлено 

невідповідність написання прізвища російською мовою в трудовій книжці, виданій 20.07.1981 

року. 

Оскільки встановлення факту належності трудової книжки, від якого залежить 

виникнення її прав на пенсійне забезпечення, іншим шляхом неможливо, працівниця центру 

прийняла рішення про необхідність звернення до суду. Було складено заяву про встановлення 

факту, що має юридичне значення. 

Рішенням міського суду Черкаської області від 23 січня 2020 року заяву задоволено, 

встановлено факт належності М.Т.І. трудової книжки, виданої 20.07.1981 року. 

Рішення набрало законної сили 25.02.2020 року. 

 адвокат Дмитро Зелений, діючи за дорученням Уманського МЦ, допоміг клієнтці 

Жашківського бюро правової допомоги вирішити питання позбавлення батьківських 

прав та призначення опікуна (піклувальника) онукам заявниці. 



 

 

У 2002 році дочка заявниці уклала шлюб, після реєстрації якого вона змінила прізвище. 

Від даного шлюбу у неї народилось четверо дітей. Заявниця є бабою вказаний дітей. 

У 2015 році вказаний вище шлюб було розірвано рішенням суду, а в 2017 роі дочка 

уклала інший шлюб, після реєстрації якого вона знові змінила прізвище. 

Згодом дочка позивачки померла та її діти стали проживати з бабою. 

Батько дітей їх життям, матеріальним забезпеченням та духовним розвитком не 

цікавиться, дітей не відвідує, фактично відмовився від власних дітей, діти позбавлені 

батьківського піклування. 

Адвокат підготував в інтересах клієнтки позов до біологічного батька дітей. 

Рішенням Жашківського районного суду Черкаської області від 28.11.2019 року позов 

задоволено повністю. Рішення набрало законної сили 14.01.2020 року. 

 

 адвокат Микола Ліннік, діючи за дорученням Черкаського МЦ, допоміг клієнтці стягнути 

грошових кошти, штрафні санкцій та моральну шкоду. 

Між позивачкою та підприємством 

«ІнтролігаТОР» ЧООГОЛОМ «День» був 

укладений договір про надання послуг по 

виготовленню друкованої книги у погоджений 

сторонами строк, вартість робіт визначена 22 

450,00 грн. 

Клієнтка вказувала, що нею було 

виконано умови вказаного договору шляхом 

сплати відповідачеві коштів, проте у 

погоджений сторонами строк підприємством 

не було виконано замовлення на друкування 

книги. Вимоги позивачки щодо виконання 

замовлення по виготовленню книги, 

відповідачем були проігноровані. 

У зв'язку з тим, що строк договору 

закінчився без виконання замовлення і сторони 

не досягли згоди щодо пролонгації договору та 

нового строку виконання замовлення, 

позивачкою було пред'явлено вимогу про повернення сплачених нею 22450,00 грн. та стягнення 

штрафних санкцій, яка відповідачем була відхилена. Крім цього, внаслідок таких дій 

відповідача, заявниці було завдано моральної шкоди. 

Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 26.09.2019 року позовні вимоги 

задоволено частково: стягнуто з підприємства «ІнтролігаТОР» ЧООГОЛОМ «День» на користь 

заявниці грошові кошти 22 450,00 грн., інфляційні збитки в сумі 5760,67 грн., 3% річних за 

період прострочення грошового зобов'язання 1382,00 грн., всього 29592,67 грн., у задоволенні 

позовних вимог про розірвання договору, стягнення пені за користування чужими коштами та 

моральної шкоди – відмовлено.  

Постановою Черкаського апеляційного суду від 28.01.2020 року рішення Соснівського 

районного суду м. Черкаси від 26.09.2019 року залишено без змін. 



 

 

Ухвалою Касаційного цивільного суду від 20.03.2020 року відповідачу відмовлено у 

відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою 

 

 Адвокат Андрій Огородній, діючи за дорученням Черкаського МЦ, визнати права 

користування ліжком-місцем та проживання у житловому 

приміщенні гуртожитку. 

Відповідно до ордеру, виданого Черкаським 

виробничим об'єднанням «Азот» клієнтці було надано 

право на вселення в гуртожиток з правом зайняття ліжко-

місця (без зазначення в ордері конкретної кімнати для 

проживання). На підставі вищевказаного ордеру вона з 2016 

року вселилася, зареєструвалася та почала проживати в 

одній із кімнати гуртожитку. 

За проживання вчасно сплачувала комунальні 

послуги, за власний рахунок проводила ремонт кімнати, 

дотримувалась правил користування жилим приміщенням. 

На підставі рішення Черкаської міської ради 

гуртожиток передано безоплатно на баланс КП 

«Придніпровська служба утримання будинків», тобто у 

власність місцевої громади міста Черкаси. Отже реєстрацію 

проживання в гуртожитку повинен проводити виконавчий 

комітет Черкаської міської ради, який веде облік 

зареєстрованих в ньому мешканців. 

Однак, неодноразові звернення заявниці до Черкаської міської ради з вимогою про 

належне оформлення її фактичного проживання та надання дозволу на реєстрацію в такому 

житловому приміщенні залишились без відповіді. 

Таким чином, орган місцевого самоврядування відмовлявся визнати за заявницею право 

користування ліжком-місцем і проживання у гуртожитку та одночасно не реєструє її в цій 

кімнаті, у відповідях на її звернення радить звернутися до суду. 

Після вивчення матеріалів справи адвокатом Андрійєм Огороднім було підготовлено 

позов до Черкаської міської ради за участю третьої особи «Придніпровська служба утримання 

будинків» Черкаської міської ради, вякому він просив суд визнати за його клієнткою право на 

користування ліжком-місцем та проживання у житловому приміщенні. 

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.12.2019 року у 

задоволенні позову відмовлено на підставі того, що ордер, який є єдиною підставою для 

вселення в надане жиле приміщення, може бути видано лише на вільне жиле приміщення та 

дійсний протягом 30 днів. Після закінчення цього строку ордер автоматично втрачає свою силу. 

Позивачка у вказаний строк не здійснила такі дії, про причини пропуску таких дій не 

повідомляла. Іншою підставою для відмови в позові суд вказав наявність у кімнаті реєстрації 

інших осіб. У застосуванні наслідків спливу позовної давності, про що було заявлено 

відповідачем у суді першої інстанції, відмовлено у зв'язку з безпідставністю позовних вимог. 

Адвокатом Андрієм Огороднім вказане рішення оскаржено в апеляційному порядку. 

Адвокат наполягав на тому, що його клієнтка зайняла ліжко-місце в кімнаті у встановлений 

законодавством спосіб, а тому вона на законних підставах набула право проживати та 



 

 

користуватись житловою площею у вказаній кімнаті. Оскільки вона тривалий час, протягом 

більше 5 років, на законних підставах поселилась та проживає у гуртожитку, власного житла не 

має, то набула права на подальше проживання і користування ліжко-місцем у гуртожитку. 

Постановою Черкаського апеляційного суду від 20.02.2020 року рішення 

Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.12.2019 року скасовано та ухвалено нове 

рішення, яким позов до Черкаської міської ради про визнання права користування ліжком-

місцем та проживання у кімнаті гуртожитку – задоволено та визнано за заявницею право на 

користування ліжком-місцем та проживання у житловому приміщенні - кімнаті гуртожитку. 

 

 адвокат Юлія Боровська, діючи за дорученням Уманського 

МЦ, допомогла внутрішньо переміщеній особі офоримити спадкові 

права 

У 2014 році померла мати заявниці, яка проживала в 

Луганській області. Після її смерті відкрилася спадщина на земельну 

ділянку, яка належала померлій на підставі Державного акту на право 

власності на земельну ділянку. За життя мати заповіту не складала, 

інших спадкоємців крім дочки у неї не було. 

З метою оформлення спадщини у встановлений законом термін 

А.У.О. звернулася до державної нотаріальної контори Луганської 

області із заявою про прийняття спадщини. У квітні 2014 року 

нотаріусом була заведена спадкова справа, однак отримати свідоцтво 

про право на спадщину за законом після смерті матері їй не вдалося, 

оскільки спадкова справа була відкрита перед початком конфлікту на 

території, що невдовзі набула статусу тимчасово непідконтрольної в 

межах Донецької та Луганської областей. 

Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 № 254-VIII «Про визнання окремих 

районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими 

територіями» місто в якому була відкрита спадкова справа було перейменовано та визнано 

таким, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, тому діяльність державних 

органів влади України, в тому числі державних нотаріальних контор, державних реєстраторів 

України припинена та фактично не здійснюється. 

Таким чином заявниці немала жодної можливості оформити спадщину після смерті 

матері в загальному порядку та отримати свідоцтво про право на спадщину на земельну 

ділянку, оскільки згідно закону такий документ видається за місцем відкриття спадщини. 

Вивчивши матеріали справи та наявні у заявниці документи, адвокат Юлія Боровська 

підготувала позовну заяву про визнання права власності на земельну ділянку в порядку 

спадкування за законом. Позов було пред’явлено до сільської ради, на території якої 

розташоване спадкове майно, та обґрунтовано наступним. 

Рішенням Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 06.02.2020 року позов 

задоволено, визнано за клієнткою центру право власності в прядку спадкування за законом на 

земельну ділянку, розташовану на території Оксанинської сільської ради Уманського району 

Черкаської області та наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

належала її матері. Рішення набрало законної сили 11.03.2020 року. 



 

 

 адвокат Юрій Побиванець, діючи за дорученням Золотоніського МЦ, допоміг 

малозабезпеченій клієнці центру у справі про позбавлення фізичної особи цивільної 

дієздатності та встановлення опіки. 

Клієнтка мала рідного дядька, який перебуває на “Д” обліку лікаря-психіатра 

Золотоніської ЦРЛ, не міг усвідомлювати своїх дій та їх значення й потребував визнання 

недієздатним та встановлення опіки. Заявниця була 

єдиним родичем і в будь-якому разі змушена була 

доглядати дядька. Раніше вона зверталась до органу 

опіки Золотоніської РДА за допомогою, проте їй 

тривалий час не допомагали з підготовкою необхідних 

документів. Врешті орган опіки і піклування зібрав 

необхідні документи та підготував позовну заяву. 

На час звернення справа була призначена до 

розгляду. Клієнтка у цій справі була зацікавленою 

особою. Не будучи обізнаною у законодавстві 

України, не довіряючи державним органам та 

бажаючи, щоб дана справа нарешті була завершена 

вона вернулась до Золотоніського МЦ. 

Адвокат Юрій Побиванець у 4-х судових 

засідання, захищав інтереси клієнтки. Ще декілька 

засідань були перенесені через неявку одиного з 

присяжних. В ході судового розгляду адвокат провів 

всі необхідні дії, в т.ч. заявив клопотання про 

проведення судової психіатричної експертизи, яке було підтримано судом. 

Рішенням Золотоніського міськрайонного суду від 23.01.2020 року позов задоволено, 

визнано дядька клієнтки недієздатним, а її саму – опікуном. 

Рішення набрало законно сили 24.02.2020 року. 

Діючи за іншим дорученням центру, адвокат Юрій Побиванець допоміг учаснику АТО 

отримати компенсацію невикористану додаткову відпустку. 

Рішенням Золотоніського міськрайонного суду від 21.02.2020 року позов задоволено, 

визнано протиправною бездіяльність військової частини А1402 щодо не нарахування та 

невиплати К.О.І. грошової компенсації за невикористані календарні дні додаткової відпустки як 

учаснику бойових дій за період з 2016 до 2019 року, виходячи з грошового забезпечення станом 

на день звільнення з військової служби 25.01.2019 року та зобов'язано відповідача нарахувати 

та виплатити позивачу вказану компенсацію. 

[1.6.4.]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 1 клієнт, захист якого у кримінальних провадженнях 

здійснював адвокат, що діяв за дорученнями Регіонального центру. 

За результатами опитування начальником відділу забезпечення якості правової допомоги 

та підвищення кваліфікації її надавачів заповнювалася відповідна форма моніторингу якості. 



 

 

[1.6.5.] 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 

Протягом звітного періоду  начальником відділу забезпечення якості правової допомоги 

та підвищення кваліфікації її надавачів відвідано 11 судових засідань у кримінальних 

провадженнях, що проводилися в Соснівському та Придніпровському районних судах м. 

Черкаси та Черкаськомуапеляційному суді. 

Було проведено спостереження за роботою 6 адвокатів (по деяким неодноразово), серед 

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

Солодкова С.І. 

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. 

[1.6.6.] 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 

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

надавалася окремим категоріям громадян 

Протягом I кварталу 2020 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: 

o особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 

років – 18 актів; 

o особам, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє 

право на захист – 53 актів; 

o особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження – 1 акт. 

 



 

 

 

 

 

 

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) 

Працівники відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 

надавачів  Регіонального центру постійно комунікують з працівниками місцевих центрів з 

метою обміну інформацією та покращення роботи, виявлення кращих практик. Щомісячно 

працівники місцевих центрів узагальнюють та подають до Регіонального центру інформацію 

щодо прикладів успішного захисту у кринальному процесі та представництва в ньому 

  

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

та інших надавачів правової допомоги з метою обговорення складних та актуальних 

питань та обміну досвідом 

 З метою надання якісної, своєчасної та безперервної правової допомоги Регіональним та 

місцевими центрами з надання БВПД у Черкаській області в період з 02.02.2020 по 06.02.2020 

було організовано та проведено низку робочих зустрічей з адвокатими, які залучаються для 

надання безоплатної правової допомоги. 

 В ході зустрічей, адвокатам було додатково роз´яснено порядок укладання контрактів 

(договорів) та термін іх дії. Також, було доведено до відома роз´яснення Координаційного центру 

з надання правової допомоги від 29.01.2020 № 0177-20-4, де зазначено, що при виконанні 

доручень виданих Центром, адвокату необхідно врахувати положення постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 січня 2012 року №8 Про затвердження Порядку і умов укладання 

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 (далі – Постанова). А саме, звернути увагу, що п. 5-1 Постанови передбачено, що Контракт 

(договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в частині 

оплати послуг та відшкодування витрат – до завершення виконання доручень, виданих на підставі 

контракту (договору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати). 

 Адвокатам, які співпрацюють з Центрами, але були відсутні на робочих зустрічах, було 

доведено до відома зазначену вище інформацію у телефонному режимі. 



 

 

 Усім адвокатам, які залучаються для надання безоплатної правової допомоги у Черкаській 

області, було підготовлено та надіслано інформаційні листи-роз´яснення. В листах 

наголошувалося про зазначені в Постанові положення, що закріплюють дію доручень, виданих 

Центрами на надання безоплатної вторинної правової допомоги, незалежно від закінчення 

поточного контракту і укладання на наступний рік контракту з адвокатом, який надає безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

[2.2.1.] Cкладення та розміщення правових консультацій у втановленому порядку для 

наповнекння довідково – інформаційної платформи правових консультацій у 

встановленому порядку для наповнення довідково – інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegaIAid» 

[2.2.2.] Редагування та підтримка в актуальному стані правових консультацій 

розміщених у довідково – інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegaIAid». 

Задля підтримки в актуальному стані правових консультацій, працівники Регіонального 

центру постійно забезпечують розміщення та редагування наявних матеріалів на довідково- 

інформаційній платформі правових консультацій  

 

   [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 11 січня 2020 року відбулося засідання Керівної ради, за участі директорів Золотоніського, 

Смілянського,Уманського, Черкаського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, заступника директора Регіонального центру, головного бухгалтера 

Регіонального центру та бухгалтерів місцевих центрів. Основні питання, які були розглянуті на 

Керівній раді: затвердження кошторисів та планів асигнувань на 2020 рік, аналіз виконання 

кошторису за попередній бюджетний період, розгляд пропозицій та затвердження штатного 

розпису Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік, питання основної діяльності. 

 На виконання наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 26 квітня 2017 року № 145 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги» Регіональним центром, в межах компетенції, протягом звітного періоду здійснено 

моніторинг виконання місцевими центрами фукцій, пов’язаних із забезпеченням діяльності, в тому 

числі шляхом аналізу звітності МЦ (інформаційної, статистичної). 

 Протягом звітного періоду організовано та проведено внутрішні навчання для працівників 

Регіонального центру на теми: «Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції», фінансовий контроль», «Правила етичної поведінки працівників системи БПД».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

2.1.Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01.01.2020 по 31.03.2020 Регіональним центром з надання 

БВПД у Черкаській області було видано 521 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому 

числі:  

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

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 330 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

заходів медичного характеру;  

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

КПК; 

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

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 

 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт.   
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Діаграмма 1 (Розподіл осіб за звітний квартал)

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

Для здійснення захисту за призначенням; 

Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях; 

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

Інші (У разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК; особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; особам, до яких 
застосова
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