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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Кіровоградській області (надалі – Регіональний центр) протягом ІV кварталу 2020 року з метою
посилення правової обізнаності громадян, недопущення порушення їхніх прав проведено
низку правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, державних установах, на яких
представники Регіонального центру розповідали про систему безоплатної вторинної правової
допомоги, основні права та обов’язки громадян, новації у законодавстві тощо.
15 грудня 2020 року відбулась обласна координаційна
рада з питань сім’ї, демографічного розвитку, запобігання та
протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.
Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». До цієї акції
долучились і фахівці центрів безоплатної вторинної правової
допомоги Кіровоградщини.
Правову допомогу надають юристи центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, або бюро правової
допомоги, а також адвокати, які співпрацюють із центрами.
«У межах правопросвітницької діяльності, фахівці системи
безоплатної правової допомоги активно проводять заходи
спрямовані на розповсюдження інформації щодо протидії
насильству. Не мовчіть про насильство ні в своїй, ні в чужій
родині. Ми відкриті для тих, хто потребує захисту та відновлення своїх порушених прав.
Звернутись за правовою допомогою можна за номером єдиного контакт-центру 0800213103», –
повідомила Ольга Салоїд, начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва.
З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу Регіональним
центром проводяться інформаційно-комунікативні заходи: висвітлення діяльності у друкованих
та інтернет виданнях, на сайті та офіційній сторінці у мережі facebook, поширення
інформаційних матеріалів тощо.
Протягом звітного періоду було опубліковано 29 інформаційних матеріалів у друкованих та
електронних засобах масової інформації, наприклад:
У Кропивницькому на Агроекспо пройшов правовий флешмоб//Інформаційний портал
"Утренний город", 02/10/2020

https://www.ugorod.kr.ua/news/2020-10-0279280.html?fbclid=IwAR11AhlVWUPaMKhJpj_s-Fhom6vBkoAgc4omzFHfhdoWEasQ-SVpcFhCuwY
Ювенальні
прокурори
Кіровоградщини
підтримують
запровадження в регіоні програми відновлення для неповнолітніх, які
вчинили злочин// Інформаційний портал "Трибуна", 02/10/2020
https://tribuna.kr.ua/2020/10/02/iuvenalni-prokurory-kirovohradshchyny-pidtrymuiut-zaprovadzhennia-vrehioni-prohramy-vidnovlennia-dlia-nepovnolitnikh-iaki-vchynyly-zlochyn/?fbclid=IwAR2_8-MSsTAFgREvjCZMtYp70I5s7LzEe-JlaIVmV55-xbYMyqUR0KTC_Q

Як
кропивничани
можуть
отримати
безоплатну
допомогу»//Інформаційний портал "Рідний край", 08/10/2020
https://rk.kr.ua/jak-kropivnichani-mozhut-otrimati-bezoplatnu-pravovu-

правову

dopomogu-foto
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«У Кропивницькому адвокатка системи БПД захистила жінку від чоловікатирана»//Інформаційний портал «З перших уст», 02/11/2020
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/20030-u-kropyvnytskomu-advokatka-systemy-bpdzakhystyla-zhinku-vid-cholovikatyrana?fbclid=IwAR0usYrEWjejb4KT13SZiF18ayeCiZnNJqDypr6mrVIqobEqsrgkOb4NlLE
«Комунікація
сьогодні
працює
на
результат
у
майбутньому»//Інформаційний портал «Утренний город», 16/11/2020
https://www.ugorod.kr.ua/articles/zmi.html?fbclid=IwAR0MIetQkmqkn-qL9nfQzlbsuI6s4aT-YqcrtlaOxlQ7oDQ7X8W6gVu9Ck
«Як центри безоплатної вторинної правової допомоги Кіровоградщини
взаємодіють із органами місцевого самоврядування»// Інформаційний портал
"З перших уст", 08/12/2020
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/20522-yak-tsentry-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohykirovohradshchyny-vzaiemodiiut-iz-orhanamy-mistsevohosamovriaduvannia?fbclid=IwAR3TdWwA5mZ0kK_U3wd4X2cwDsjMeaSXF_ymjyc9oY2shHp3ZUnpuG
Y7D0M

1 жовтня 2020 року фахівці Регіонального центру
провели правовий флешмоб для відвідувачів та учасників
Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2020.
У березні 2020 року Верховна Рада проголосувала за
земельну реформу в Україні, тому у аграріїв виникає
чимало запитань щодо земельних ділянок. Під час
заходу юристи системи БПД навчали відвідувачів
найбільшої агропромислової виставки AGROEXPO-2020 вирішувати свої проблеми у правовий
спосіб. Також фахівці, нагадали громадянам, що на Кіровоградщині діють чотири центри з
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 18 бюро правової допомоги.
13 жовтня 2020 року Регіональний центр та
Кіровоградський обласний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді об’єднують зусилля щодо
забезпечення реалізації «Програми відновлення для
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
кримінального
правопорушення».
Відповідний
Меморандум про взаємодію підписали керівники
установ Леонід Кропліс та Сергій Пастернак.
27 жовтня 2020 року на базі Регіонального центру в режимі відеоконференції проведено регіональну стратегічну сесію за участі
представників місцевих центрів та бюро правової допомоги. Під час заходу
директорами місцевих центрів представлено SWOT-аналіз діяльності
місцевого центру, а також підсумки діяльності за 9 місяців 2020 року.
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5 листопада 2020 року заступниця директора Регіонального
центру, Олена Шишкарьова взяла участь у нараді в режимі
відеозв'язку за участі керівництва управління превентивної
діяльності ГУНП в області, управління патрульної поліції,
співробітників мобільної групи реагування на факти вчинення
домашнього насильства Кропивницького відділу поліції,
представників громадськості. Під час заходу учасники обговорили
спільні заходи з протидії домашньому насильству в рамках проведення щорічної
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
6 листопада 2020 року директор Регіонального
центру, Леонід Кропліс здійснив робочий візит
до
Першотравенської сільської ради Компаніївського району.
Під час візиту, Леонід Кропліс зустрівся з жителями
сільради, надавав відповіді на питання щодо того які
документи підтверджують право власності на земельну
ділянку, куди звертатись, щоб зареєструвати право
власності на землю, які документи потрібні для реєстрації
тощо.
12 листопада 2020 року директор Регіонального центру,
Леонід
Кропліс
здійснив
моніторинговий
візит
до
Олександрівського бюро правової допомоги Олександрійського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. В ході проведення робочої зустрічі Леонід Кропліс з
начальником відділу «Олександрівське бюро правової допомоги»
Владиславом Явірським обговорили актуальні правові потреби
громадян та порядок взаємодії з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги.
20 листопада 2020 року директор Регіонального центру, Леонід
Кропліс здійснив моніторинговий візит до Знам’янського бюро
правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
В ході проведення
робочої зустрічі з фахівцями відділу «Знам’янське бюро правової
допомоги» проаналізували проблемні питання, з яким найчастіше
звертаються громадяни для отримання безоплатної правової
допомоги та обговорили шляхи їх вирішення.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За оперативною інформацією з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року Регіональним центром з
надання БВПД у Кіровоградській області було видано 561 доручень адвокатам для надання БВПД,
у тому числі:
 11 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;
 76 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
 384 – для здійснення захисту за призначенням;
 52 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;
4

 9 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів
медичного характеру;
 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);
 20 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК;
 9 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.
Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за ІV квартал 2020 року.

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у ІV кварталі 2020 року:
 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 16 судових засіданнях у кримінальних
провадженнях;
 проведено 3 бесід з клієнтами;
 поведено 161 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими
категоріями суб’єктів права на БВПД.
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