[ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА]
про проведену Регіональним центром з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Черкаській області роботу у
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами.
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад.
Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській області у ІІ кварталі 2017 року
забезпечено ефективне виконання покладених на нього функції в частині доступу громадян до
безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі. Так, Регіональний центр цілодобово
забезпечує участь захисника:
під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли
захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії;
у випадках затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або
здійснення адміністративного проступку; застосування до неї запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою;
під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у
кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення примусових заходів
медичного характеру, у процедурах пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) або у разі
вирішення судом питань під час виконання вироків, відповідно до статті 537 Кримінального
процесуального кодексу України;
забезпечує захист, складання документів процесуального характеру та здійснення
представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої
особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
Місцевими центрами у ІІ кварталі 2017 року забезпечено доступ до безоплатної правової
допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених
категорій громадян, таких як: малозабезпечені (особи, чий сукупний сімейний дохід не
перевищує прожиткового мінімуму), учасники бойових дій (у тому числі, це стосується
учасників АТО із відповідним статусом та членів сімей загиблих), діти-сирти, діти, позбавлені
батьківського піклування, біженці та ін.
Усім цим категоріям осіб надавалися послуги адвокатів для представництва їх інтересів у
цивільних та адміністративних судових справах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних
провадженнях, якщо вони належать до категорій, що мають право на безоплатну вторинну
правову допомогу, як це визначено ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Система БВПД у Черкаській області забезпечена
адвокатами на достатньому рівні. Станом на 30.06.2017
Регіональним центром укладено 81 контракт з адвокатами.
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[1.1.1.] Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот,

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних
реформ, що проводяться Урядом України.
10 червня 2017 року начальником відділу забезпечення якості
надання правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Черкаській області, адвокатом – Романом Бакатуро
проведено семінар для населення на тему: «Приватизація
земельних ділянок».Аудиторія дізналася про права громадянина на
отримання у власність земельних ділянок та способи реалізації
даних прав, розглянуто типові ситуації, що виникають при таких правовідносинах.
[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.
14 червня 2017 року відбувся семінар для начальників юридичних відділів
райдержадміністрацій Черкаської області, юрисконсультів структурних підрозділів Черкаської
облдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад. Семінар організовано Головним
територіальним управлінням юстиції у Черкаській області та проведено на базі Федерації
профспілок Черкаської області. Систему БВПД області представила начальник відділу
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру Тетяна
Ломіногіна.
Увагу присутніх звернуто на основні засади функціонування системи безоплатної правової
допомоги в Україні, діяльності Регіонального, місцевих центрів з надання БВПД, Бюро правової
допомоги, розвитку та досягнень, співпраці з адвокатами тощо. Поінформовано про зміни у
чинному законодавстві в частині розширення категорій осіб, які мають право на отримання
безоплатної вторинної правової допомоги, змін у підходах до визначення рівня
малозабезпеченості, що є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги,
висвітлено статистичні показники.
Цей захід – це ще один крок з метою налагодження співпраці та взаємодії, зокрема з питань
надання громадянам первинної правової допомоги та забезпечення доступу громадян до послуг,
що надаються в рамках такої правової допомоги.
24, 25 травня 2017 року на базі
Головного управління Національної поліції в
Черкаській області відбувся перший цикл
кущових навчальних зборів з підвищення
професійного рівня працівників ізоляторів
тимчасового
тримання
та
конвойних
підрозділів територіальних органів поліції,
набуття нових знань та навичок у сфері
забезпечення
гарантованих
Конституцією
України прав і законних інтересів взятих під
варту осіб. Захід організовано Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції
України, участь в якому взяла начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області Тетяна
Ломіногіна. Крім того учасниками заходу стали представники структурних підрозділів Головних
управлінь Національної поліції в Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській
областях та м. Києві. Загальна кількість цільової аудиторії близько 50 чоловік.
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Оскільки на сьогодні одним із основних прав взятих під варту, яке потребує посиленої уваги
є право на правову допомогу, представником Регіонального центру висвітлено проблемні
питання в організації роботи територіальних органів поліції з питань надання безоплатної
правової допомоги затриманим особам та співпраці з регіональними центрами з надання
безоплатної правової допомоги.
[1.2.2.] Проведення робочих зустрічей та нарад з партнерами по обговоренню

результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення
нових стейкхолдерів.
18 квітня 2017 року начальник
відділу забезпечення якості надання
правової допомоги та підвищення
кваліфікації
її
надавачів
Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у Черкаській області
Роман
Бакатуро
зустрівся
з
Регіональним
координатором
взаємодії
з
громадськістю
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Черкаській
області Лесею Валяєвою з метою
складних та актуальних питань та
обміну досвідом.
Під час робочої зустрічі обговорили найтиповіші випадки порушення прав людини під час
затримання, обрання запобіжного засобу, тримання під вартою та відбуття покарання, а також
можливі варіанти запобігання та реагування на подібні протиправні дії.
Також обговорили питання порушення прав адвокатів, що надають БВПД та домовилися про
взаємодію у випадку виявлення порушень з боку адвокатів.
Було досягнуто домовленості про проведення в подальшому спільної робочої зустрічі з
адвокатами.
7 червня 2017 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення
кваліфікації її надавачів – Роман Бакатуро разом з першим заступником начальника Головного
управління юстиції у Черкаській області – Спєваковим Є.В. відвідали Лисянське бюро правової
допомоги Смілянського МЦ де спільно з працівниками бюро проводили прийом та
консультування громадян.

[1.3.4.] Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет.
Регіональним
центром
постійно
підтримується
у
актуальному стані власний сайт, який наповнюється новинами
(сторінка «Головна», “Новини”), додаються повідомлення у
рубрику сайту “Хроніки громадського захисту”, оновлюється
графік чергування адвокатів на поточний місяць, створено
рубрику «Прозорість системи управління».
Щопонеділка
здійснюється підготовка та оприлюднення на сайті
Регіонального центру оперативної інформації щодо виданих
доручень адвокатам у кримінальних провадженнях, цивільних і
адміністративних справах та оплати актів надання БВПД.
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Функціонує закрита група в мережі Facebook для адвокатів системи БПД Черкаської області з
метою обміну досвідом, обговорення та вирішення нагальних проблем, а також вдосконалення
системи. До участі в групі запрошені адвокати, що внесені до реєстру адвокатів, що надають
БВПД, та співпрацюють з центрами з надання БВПД в Черкаській області.
[ 1.3.5. ] Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ.
21 червня у Черкасах відбувся круглий стіл на тему:
«Залучення місцевих ресурсів до розробки та реалізації
ефективної моделі роботи з повнолітніми суб’єктами
пробації». У заході взяли участь представники
Департаменту пробації та Проектного офісу з пробації
Міністерства
юстиції
України,
міської
влади,
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Черкаській області, державних
установ та громадських організацій.

Мета заходу – обговорити взаємодію щодо об’єднання
ресурсів громади міста Черкаси для надання ефективної
допомоги особам, які були засуджені до покарань,
непов’язаних з позбавленням волі або звільнені від
відбування покарання з випробуванням. Захід проводився
за підтримки канадського проекту технічної допомоги
“Експертна підтримка врядування та економічного
розвитку (EDGE)”.

22-23 червня в Черкасах Департамент пробації та
Проектний офіс з пробації Міністерства юстиції України
проводять семінар щодо практики досудової та наглядової
пробації.
У
заході
взяли
участь
представники
Вищого
спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних
справ, Національної школи суддів України, Національної
академії прокуратури України, Генеральної прокуратури
України,
служби
пробації, Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
Черкаській області, суддів та прокуратури з міст
Черкаси, Кропивницький та Луцьк.
Захід проводився за підтримки канадського
проекту
технічної
допомоги
“Експертна
підтримка врядування та економічного розвитку
(EDGE)”.

22 червня 2017 року начальником відділу організації надання безоплатної правової допомоги
Тетяною Ломіногіною здійснено запис на Черкаській обласній державній телерадіокомпанії
«Рось» інформаційно-роз'яснювального виступу на тему: «Безоплатна правова допомога для
населення».
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[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 отримання БПД, які проводяться за ініціативи вказаних організацій, установ
тощо.
01 червня 2017 року
відбулася робоча зустріч
директора
Регіонального
центру
з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
Черкаській області Віктора
Левицького зі старшим
інспектором з особливих
доручень відділу з питань
контролю та дотримання
прав людини в поліцейській
діяльності
Управління
забезпечення прав людини НПУ в Черкаській області Вікторією Гапоненко.
Під час зустрічі обговорено порядок повідомлення Регіонального центру про затримання осіб
за підозрою у вчиненні злочину або адміністративного правопорушення, дотримання прав
затриманих, порушення, які вчиняються під час затримання, надання адвокатами правової
допомоги тощо.
Також розглянуто ряд питань щодо співпраці Регіонального центру з ГУ НП в Черкаській
області в частині проведення моніторингу стану забезпечення прав, свобод та законних
інтересів громадян, зокрема, виявлення, запобігання та недопущення випадків затримання осіб
без належного оформлення їх статусу, обміну відповідною інформацією.
Домовлено про спільні заходи з метою системного аналізу та узагальнення випадків, що
свідчать про порушення територіальними органами поліції вимог кримінального
процесуального законодавства та Порядку інформування Регіонального центру про випадки
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою.
Протягом 29 та 30 червня 2017 року начальником відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області
Тетяною Ломіногіною та старшим інспектором з особливих доручень відділу з питань контролю
та дотримання прав людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини
НПУ в Черкаській області Вікторією Гапоненко проведено спільний захід щодо запобігання
випадкам порушення прав людини на захист при затриманні. Період часу, який підлягав
моніторингу – з січня по травень 2016 року та з січня по травень 2017 року. Опрацьовано акти
спільних звірок Регіонального центру з ГУ НП в Черкаській області за IV квартал 2015 року, І
квартал 2016 року IV квартал 2016 року, І квартал 2017 року. Метою заходу стало виявлення
випадків неповідомлення органами Нацполіції Регіонального центру про затримання осіб у
вищезазначені періоди. Інформація надана старшому інспектору з особливих доручень відділу з
питань контролю та дотримання прав людини в поліцейській діяльності УЗПЛ НПУ в
Черкаській області на окремий запит (№ 6/37/24/04-2017).
У першій декаді червня 2017 року начальником відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області
Тетяною Ломіногіною здійснено роз’яснення положень чинного законодавства щодо порядку
звернення засуджених осіб до Регіонального центру, проходження кореспонденції в установах
виконання покарань, призначення адвоката для надання правової допомоги, здійснення
побачення адвоката з засудженою особою тощо.
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Захід проведено спільно з Регіональним координатором
взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав
людини Лесею Валяєвою в режимі конференц-зв’язку під час
здійснення візиту вказаного представника до Державної
установи «Уманська виправна колонія (№ 129)» Центрального
міжрегіонального
Управління
з
питань
виконання
кримінальних
покарань
та
пробації
(м.Умань,
вул.Енергетична, 6).

[1.5.1.] Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами які надають БВПД, з
метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці.
Протягом звітного періоду начальник відділу забезпечення якості надання правової допомоги
та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Черкаській області Роман Бакатуро провів 7 робочих зустрічей з
адвокатами, що надають БВПД. При чому в 2-му кварталі робочі зустрічі мали здебільшого
індивідуальний характер та стосувалися питань, що цікавили кожного адвоката, з яким
проводилася зустріч. З адвокатами Свистун Ю.Л та Побиванцем Ю.В. обговорювали зокрема
практичні питання повернення обвинувального акту на доопрацювання прокурору, з адвокатом
Радьком Ю.М. – питання строків досудового розслідування та відводу слідчого та прокурора, з
адвокатом Чорноіваненком Д.О. – актуальні питання захисту по кримінальним провадженням
по злочинам в сфері господарської діяльності, з адвокатом Пилипенком Р.Б. – питання
оподаткування доходів, отриманих від здійснення адвокатської діяльності, з адвокатом
Солодковою С.І. – проблемні питання, що виникають при здійсненні захисту під час проведення
обшуку, за адвокатом Вовком А.І. – практичні питання здійснення захисту по корупційним
злочинам.
[1.5.3.] Підготовка інформації щодо кращих практик захисту та типових звернень
громадян.
Щомісяця до 10 числа начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та
підвищення кваліфікації її надавачів Бакатуро Р.М. та головний спеціаліст відділу фінансів,
контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Співак Н.В. узагальнюють та
направляють до Координаційного центру інформацію про історії успішного захисту прав
суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, приклади кращих практик
адвокатської діяльності та типових звернень громадян на основі аналізу звітності адвокатів та
відомостей поданих місцевими центрами.
Загалом протягом IІ кварталу 2017 року до Координаційного центру повідомлялося про 6
позитивних практик захисту в кримінальних провадженнях, що згодом були відображені в
інформаційному дайджесті «Безоплатна правова допомога в Україні». Дана інформація також
розміщена на офіційному веб-сайті Регіонального центру.
Відповідно до поданої інформації в квітні 2017 відзначилися:
- адвокат Ігор Слободянюк, що домігся виправдувального вироку за ч. 2 ст. 307 КК України
(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи
збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) – тяжкий злочин, санкція
статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти
років);
- адвокат Сергій Хорошун, який також “отримав у колекцію” виправдувальний вирок за ч.1
ст. 115 КК України (умисне вбивство) – особливо тяжкий злочин, максимальна відповідальність
за вчинення якого передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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У травні:
- адвокат Роман Каракоця – виправдувальний вирок за ст. 128 КК України (необережне
середньої тяжкості тілесне ушкодження), злочин невеликої тяжкості тому санкція статті не
передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, максимальна міра покарання — обмеження
волі на строк до двох років;
- адвокат Микола Некоз – затвердження угоди про визнання винуватості громадянина
України у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ) – тяжкий злочин, санкція статті
передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Відповідно до укладеної угоди обвинуваченому призначено мінімальний розмір покарання у
вигляді 3 років позбавлення волі зі звільненням від його відбуття на підставі ст. 75 КК України з
іспитовим терміном 1 рік .
У червні:
- адвокат Сергій Карпов – призначення мінімального розміру покарання за .2 та ч.3 ст. 185,
ч.2 ст. 186 КК України (злочини проти власності, а саме: відкрите та декількох епізодів
таємного, в тому числі й з проникненням у житло, викрадення чужого майна, в чинене особою,
що раніше вже була засуджена за вчинення злочинів проти власності та перебувала на
іспитовому терміні) – тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання до шести років
позбавлення волі та злочини середньої тяжкості, санкція статті передбачає максимальне
покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. Смілянський міськрайонний суд
Черкаської області визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочинів, передбачених сч.2 та ч.3
ст. 185, ч.2 ст. 186 КК України та, застосувавши ч.1 ст.70 КК України (поглинення менш
суворого покарання більш суворим) призначив йому до відбуття покарання у вигляді 3 років
позбавлення волі. На підставі ч.5 ст.71 КК України суд за сукупністю вироків частково приєднав
невідбуте покарання за раніше вчинений злочин у вигляді 4 років 2 місяців позбавлення волі та
остаточно призначив для відбуття 4 років 5 місяців позбавлення волі.
- адвокат Лариса Колісник – затвердження угоди про визнання винуватості громадянина
України у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ) – тяжкий злочин, санкція статті
передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Відповідно до укладеної угоди обвинуваченому призначено мінімальний розмір покарання у
вигляді 3 років позбавлення волі зі звільненням від його відбуття на підставі ст. 75 КК України з
іспитовим терміном 1 рік.
Відповідно до узагальненої інформації, протягом ІІ кварталу 2017 року адвокатами системи
БВПД успішно представлено інтереси клієнтів в більш як в 16 цивільних справах.
Адвокатами захищено інтереси клієнтів у: житлових, спадкових, трудових, земельних спорах,
справах, що випливають із сімейних правовідносин, спорах, що виникають з договірних
зобов'язань.
Деякі адвокати за звітний період можуть похвалитися навіть декількома успішними
справами.
В звітному періоді успішним захистом в цивільних справах відрізнилися:
Адвокат Ірина Глембоцька, представляючи за дорученням Черкаського МЦ інтереси
громадянин Г., стягнула на користь клієнта позивачки з комунального підприємства «Соснівська
СУБ» Черкаської міської ради відшкодування матеріальної шкоди завданої систематичним
(понад 20 років) залиттям квартири в розмірі 14 816,40 грн., моральної шкоди в розмірі 5 000
грн., та витрати за проведення судової будівельно-технічної експертизи у розмірі 3 200 грн. а
всього 23 016,40 грн. Крім того, з відповідача стягнуто до Спеціального фонду державного
бюджету України судовий збір в сумі 640 грн.
Адвокат Олександр Вакуленко, представляючи інтереси громадянина П. за дорученням
Черкаського МЦ, в судовому порядку захисти в права споживача. Рішенням суду на користь
позивача з приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Авераж» стягнуто кошти
сплачені за товар неналежної якості у сумі 2 050 грн.
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Адвокат Валентин Гаврильченко, діючи за дорученням Черкаського МЦ, представляв
інтереси відповідача у цивільній справі за позовом про визнання права на отримання
державного акту на право приватної власності на землю без погодження меж із суміжним
землекористувачем. Адвокат після вивчення матеріалів справи, підготував та подав до суду
зустрічний позов про визначення меж та встановлення порядку користування земельною
ділянкою.
Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси відмовлено в задоволенні позову про
визнання права на отримання державного акту на право приватної власності на землю без
погодження меж із суміжним землекористувачем та задоволено зустрічний позов гр С про
визначення меж та встановлення порядку користування земельною ділянкою.
Адвокат Юлія Кучер, представляючи інтереси громадянина П. за дорученням Черкаського
МЦ, в судовому порядку встановила факт родинних відносин. Підставою звернення до суду
послугував той факт, що у свідоцтві про народження клієнта вказано неправильне по батькові. У
1974 року (в 6 років) заявник переніс операцію на легенях, внаслідок чого йому призначили
пенсію по інвалідності з дитинства. Після смерті батька клієнт центру звернувся із заявою до
Пенсійного фонду України про перехід на інший вид пенсії у зв’язку із втратою годувальника. У
процесі розгляду його заяви працівниками Пенсійного фонду було виявлено невідповідність
записів по батькові у його свідоцтві про народження та записам у паспорті. Вказані розбіжності
не давали можливості реалізувати право заявника на пенсію в зв’язку із втратою годувальника.
Саме тому, адвокат в інтересах клієнта, просив суд встановити факт родинних відносин та
зобов’язати відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Черкаській області внести зміни до актового запису цивільного стану про
народження № 08 від 13.05.1958 року, складеного на клієнта центру, а саме: виправити по
батькові. Рішенням Соснівського районного суд м. Черкаси заяву задоволено.
Адвокат Сергій Кушнір, допоміг громадянці П. (клієнту Черкаського МЦ) в судовому
порядку встановити факт, що має юридичне значення, а саме: юридичний факт про те, що вона є
рідною матір’ю громадянину Т. Заяву обґрунтовано тим, що 1 квітня 1965 року на території
сучасної Російської Федерації вона народила сина. Після демобілізації її чоловіка їх сім’я
переїхала до м. Черкаси (Україна), де вони прожили багато років. Під час видачі сину паспорта
громадянина України у 1996 році, у зв'язку із транслітерацією їх прізвища на українську мову
його прізвище помилково було записано інакше. Вказана обставина може мати наслідком
проблеми із оформленням нею спадкових документів, оскільки уповноважені органи можуть
виходити із відсутності споріднення між нею та сином через помилку в його документах.
Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси заяву задоволено та встановлено юридичний
факт, що заявниця є рідною матір’ю гр. Т.
Адвокат Сергій Хомік, допоміг громадянин Ж. – учаснику бойових дій в зоні АТО (клієнту
Черкаського МЦ) в судовому порядку вирішити питання виплати заробітної плати незаконно
невиплаченої роботодавцем. Рішенням Черкаського районного суду Черкаської області позов
задоволено частково, стягнуто з ТОВ «Геоземпроект» на користь позивача невиплачену
заробітну плату з липня 2015 року по 01 березня 2016 року в сумі 10868 грн. Нажаль, у частині
позовних вимог про визнання наказів про переведення на іншу роботу недійсними, поновлення
на роботі та стягнення середнього заробітку з 29.02.2016 року по день поновлення на роботі –
відмовлено.
Адвокат Світлана Солодкова, допомогла особі, що має статус дитини, позбавленої
батьківського піклування (клієнту Черкаського МЦ) в судовому порядку визнати право
користування житловим приміщенням.
Адвокат Анна Костенко, допомогла громадянці Б., що звернулася до Маньківського бюро
правової допомоги (Уманський МЦ) в судовому порядку встановлення факту, що має юридичне
значення. В лютому 2016 року помер рідний батько гр. Б. Після його смерті відкрилася
спадщина у вигляді земельної ділянки призначеної, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої на території села. Державною нотконторою
винесено постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії в зв’язку з тим, що під час видачі
державного акту на право власності на землю було допущено технічну помилку в написанні побатькові померлого батька заявниці. В зв’язку з цим заявник Р. не має змоги оформити право
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власності на спадкове майно, та змушена звернутися до суду. Ухвалою Маньківського
міськрайонного суду Черкаської області від 23.02.2017 в справі № 701/135/17-ц (суддя
Калієвським І.Д.) заяву задоволено, визнано факту що має юридичне значення, а саме: факт
належності державного акту на право власності на землю батькові заявниці.
Адвокат Максим Гупало, представляючи за дорученням Уманського МЦ інтереси громадянки
Г., в судовому порядку домігся розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітню
дитину, що перебуває на утриманні клієнтки центру.
Адвокат Вадим Хворов, представляючи інтереси громадянина У. за дорученням Черкаського
МЦ, в судовому порядку захистив останнього від обвинувачення в справі про адміністративне
правопорушення (ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом в стані алкогольного
сп’яніння). Внаслідок кваліфікованих дій провадження по справі про адміністративне
правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності закрите за відсутністю
в діях клієнта Центру складу адміністративного правопорушення.
Адвокат Сергій Кушнір, діючи за дорученням Черкаського МЦ, стягнув на користь клієнтки
Центру понесені судові витрати та матеріальні збитки, завдані останній відповідачами під час
виконання несанкціонованих земельних робіт, внаслідок чого було пошкоджено підземний
розподільний газопровід.
Адвокат Андрій Огородній, представляючи інтереси громадянина Б. (інваліда І групи, що
потребує постійного стороннього догляду та допомоги, а також є частково залежним від інших
осіб так як не може самостійно пересуватись) за дорученням Черкаського МЦ, в судовому
порядку стягнув на користь останнього з його сина аліменти на утримання в розмірі 1/6 частини
видів заробітків та доходів щомісячно та 500 грн. витрат, пов'язаних з його лікуванням.
Адвокат Олександр Вакуленко, в судовому порядку відновив право громадянки Е. (клієнтки
Черкаського МЦ) на спілкування з внучкою та участь в її вихованні. Після розірвання шлюбу зі
своїм чоловіком, який є сином позивачки, відповідачка забороняла їй спілкуватись та брати
участь у вихованні онуки. Рішенням суду позов задоволено частково, визначено режим участі
гр. Е у спілкуванні з онукою шляхом встановлення графіку зустрічей з дитиною.
Адвокат Валентин Гаврильченко, допоміг громадянину М. – учаснику бойових дій в зоні АТО
(клієнту Черкаського МЦ) в судовому порядку вирішити питання черговості виділення
земельної ділянки, під індивідуальну забудову. Рішенням Соснівського районного суду м.
Черкаси позов задоволено частково, та зобов`язано Черкаську міську раду повторно розглянути
звернення щодо черговості виділення земельної ділянки під індивідуальну забудову та прийняти
рішення у відповідності до чинного законодавства України.
Адвокат Андрій Огородній – задоволення позову про стягнення аліментів на утримання
неповнолітньої дитини.
Адвокат Юлія Кучер – задоволення позову до Відділ державної реєстрації актів цивільного
стану Придніпровського району м. Черкаси реєстраційної служби Черкаського міського
управління юстиції про внесення зміни до актових записів цивільного стану (зміна прізвищ
дітей).
Адвокат Сергій Григорович Єременко – відмова в позові до клієнтки Черкаського МЦ про
визначення місця проживання дитини, припинення стягнення аліментів на утримання дитини на
користь матері, стягнення аліментів на утримання дитини на користь батька.
Адвокат Олена Амеліна – подання до суду скарги на бездіяльність державного виконавця,
внаслідок чого боржник повністю виконав рішення суду та сплатив на користь клієнта залишок
заборгованості. Відтак, адвокат звернувся до суду із заявою про закриття справи.
Адвокат Тетяна Постригань – задоволення цивільного позову до Публічного акціонерного
товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» про стягнення коштів за договором
строкового банківського вкладу (депозиту).
Адвокат Руслан Шишка – задоволення цивільного позову про визнання батьківства трьох
дітей, народжених не в шлюбі.
Адвокат Микола Штих – задоволення задоволення заяви про поновлення пропущеного
строку для пред'явлення виконавчого листа.
Адвокат Марина Менших – задоволення позову про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням.
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[1.5.4.] 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 у кримінальному. Всього опитано 3 клієнта, захист яких здійснювали
адвокати за дорученнями РЦ. 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.
[1.5.6.] 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 ІІ кварталі 2017 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та
підвищення кваліфікації її надавачів відвідано 18 судових засідань по кримінальним
провадженням з метою проведення спостереження роботи адвокатів, що здійснювали захист
обвинувачених на підставі доручень Регіонального центру.
Проведено спостереження за роботою адвокатів в 18 кримінальних провадженнях в:
- Апеляційному суді Черкаської області (1 спостереження);
- Придніпровському районному суді м. Черкаси (9 спостережень);
- Соснівському районному суді м. Черкаси (5 спостережень);
- Черкаському районному суді Черкаської області (3 спостереження).
Загалом проведено спостереження за роботою 12 адвокатів (Свистун Ю.Л., Побиванець
Ю.В., Черватюк Ю.В., Карпов С.А., Хомік С.Г., Хворов В.В., Єременко С.Г., Чорноіваненко
Д.О., Радько Ю.М., Солодкова С.І.)
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.
Моніторинг наданих адвокатами відомостей при надання безоплатної правової допомоги
вразливій категорії осіб з метою перевірки її достовірності
Відділом протягом ІІ кварталу, кожного місяця проведено моніторинг наданих адвокатом
відомостей щодо дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної вторинної правової
допомоги у кримінальному процесі.
З 01.04.2017 по 30.06.2017 адвокатами Черкаської області надано безоплатну правову
допомогу:
- 27 особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років;
- 98 особам, які через свої фізичні та психічні вади (німі, глухі, сліпі, тощо) не можуть самі
реалізовувати свої право на захист;
- 2 особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження.
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В ході проведення моніторингу були виявлені незначні порушення дотримання вимог
стандартів якості надання безоплатної правової допомоги (в окремих випадках, відсутні
протоколи першого побачення з клієнтом). В інших випадках, адвокати системи безоплатної
правової допомоги в Черкаській області якісно та професійно виконали покладені на них
обов’язки захисту.
[1.5.7.] Проведення опитувань суддів на предмет якості роботи адвокатів та

юристів відділів представництва системи БПД.
В звітному періоді начальником якості були проведені бесіди з суддею Черкаського
районного суду Черкаської області Соколишиною Л.Б., судею Придніпровського районного суду
м. Черкаси Піковським В.Ю.та суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Рябухою Ю.В.,
які регулярно розглядають кримінальні провадження, захист в яких здійснюють адвокати, що
діють за дорученням РЦ. Опитані судді відзначили в цілому гідний рівень захисту адвокатами
системи.
[1.5.8.] Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання

правової допомоги (первинної і вторинної) адвокатами та місцевими центрами,
підготовка висновків та рекомендацій щодо запобігання виявлених недоліків.
Протягом звітного періоду начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та
підвищення кваліфікації її надавачів – Романом Бакатуро в межах визначеної компетенції
розглянуто скарги:
- громадянки Коваленко Н.П. на дії посадових осіб Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної допомоги (від 18 квітня 2017);
- гр. Шаповал О.П. на дії посадових осіб Черкаського МЦ (від 03 травня 2017);
- гр. Сєдова В.Н. на ії посадових осіб Черкаського МЦ (від 28 травня 2017).
На підставі звернень проведено відповідні перевірки та підготовлено проекти відповідей.

[1.2] 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.
В ІІ кварталі 2017 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та
підвищення кваліфікації її надавачів проведено аналіз форм моніторингу дотримання стандартів
якості адвокатами при наданні БВПД у кримінальних провадженнях. Виявлено, що найчастіше
порушення вимог стандартів виникають при вибутті адвоката зі справи. Так адвокати майже
завжди не повідомляють РЦ про виникнення підстав для припинення дії виданого доручення в
зв’язку зі вступом у справу захисника на підставі договору, а також у разі відмови від послуг
адвоката через бажання обвинуваченого захищати себе самостійно. Потри постійні бесіди з
адвокатами, в діях яких виявленні порушення, подібні випадки все ж час від часу виявляються.
Крім того, під час бесід з адвокатами виявлено, що більшість з них не ознайомлені з
рішенням Ради адвокатів стосовно заборони укладати договір з клієнтом, на представництво
інтересів якого центром з надання БВПД видано доручення.

[2.1.2.] Проведення робочих зустрічей працівниками центрів з метою обміну досвідом
(виявлення кращих практик).
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Між Регіональним та місцевими центрами відбувається постійний обмін інформацією,
досліджуються та узагальнюються кращі практики роботи. Крім того звертається увага на
позитивний досвід роботи колег з місцевих центрів інших областей.
Забезпечується здійснення методичного керівництва роботою та координацію діяльності
місцевих центрів в частині надання безоплатної вторинної правової допомоги, видання
доручень адвокатам тощо.
Відповідно до планів роботи центрів з надання БВПД, 25 травня, у Регіональному центрі з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області відбулась робоча нарада
з працівниками місцевих центрів на яких покладено обов’язки з перевірки актів надання
безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до них.
Метою зустрічі стало обговорення змін до форми акта надання безоплатної вторинної
правової допомоги та додатків до нього, які внесенні наказом Міністерства юстиції України від
13 лютого 2017 року № 357/5.
На семінарі були присутні працівники відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та
бухгалтерського обліку, відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами.
У ході зустрічі обговорили ряд робочих моментів, які стосуються перевірки актів
надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також інші важливі робочі питання
центрів.
Відповідно до планів роботи, 07 червня 2017
року на базі Черкаського місцевого центру з
надання БВПД проведено робочу зустріч на
тему: "Обмін досвідом місцевих центрів з
надання БВПД для виявлення кращих практик
та їх подальшого використання". Учасниками
робочої зустрічі були працівники Смілянського
та Черкаського місцевих центрів з надання
БВПД.
Метою робочої зустріч стало обговорення
актуальних питань надання безоплатної
вторинної правової допомоги у цивільних та
адміністративних справах, обмін досвідом та
швидке реагування на нестандартні ситуації,
які виникають у процесі надання БВПД.
Завданнями робочої зустрічі було: поширення отриманого досвіду в організації роботи по
всіх напрямках діяльності місцевих центрів, підвищення рівня знань в цивільному процесі,
узагальнення навичок, досягнень, кращих практик, інноваційних підходів, налагодження
діалогу для спільного вирішення проблемних питань, формування рекомендацій щодо
механізму подальшої ефективної співпраці, варіанти вирішення спільних цілей та завдань у
системі БВПД.
Після зустрічі учасники висловили єдину думку, що проведення таких заходів є позитивним
досвідом, способом для знайомства та тіснішого спілкування, адже всі забезпечують важливу
функцію — допомагають людям професійно та ефективно захисти їхні порушені права.

[2.1.3.] Проведення інформаційних семінарів, тренінгів для адвокатів, які надають
БВПД, з актуальних питань в сфері кримінального, цивільного або адміністративного
права.
Участь у семінарах з підвищення кваліфікації адвокатів.
7 квітня 2017 року начальник відділу забезпечення якості надання правової допомоги та
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Черкаській області, адвокат – Роман Бакатуро взяв участь у семінарі з
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підвищення кваліфікації, що проводився Національною асоціацією адвокатів України для
адвокатів Черкаської та Кіровоградської областей.
Під час заходу були висвітлені питання:
Аналіз актуальних питань сімейного права (Доповідач: Юровська Г.В. – суддя у відставці
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к.ю.н.);
Актуальні питання адміністративного судочинства (Доповідач: Ситников О.Ф. – суддя у
відставці Вищого адміністративного суду України);
Використання адвокатом матеріалів внутрішніх корпоративних розслідувань в ході
кримінальних проваджень та судових процесів (Доповідач: Вінницький І.О. – адвокат, генералмайор запасу, партнер компанії VSP Security LLC);
Допомога адвоката при проведенні публічних закупівель (Доповідач: Сибільова О.В. –
адвокат);
Актуальні питання адвокатської етики (Доповідач: Назаренко Д.Л. – адвокат).
Після завершення семінару учасники отримали сертифікати.
[2.1.4.] Проведення круглих столів, робочих зустрічей адвокатів, працівників центів та
інших надавачів правової допомоги з метою обговорення складних та актуальних питань
та обміну досвідом.
30 червня 2017 року під час засідання Керівної ради директорів Регіонального та місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області після
обговорення передбачених регламентом основних питань, приділено окрему увагу підведенню
підсумків роботи Регіонального та місцевих центрів за ІІ квартал 2017 року, надходження скарг
клієнтів щодо діяльності місцевих центрів, якості правових послуг.
Здійснено значний обмін досвідом роботи центрів та передовими методами роботи.
Обговорено питання важливі для подальшого функціонування системи безоплатної правової
допомоги у Черкаській області .
Засідання пройшло під головуванням директора Регіонального центру Віктора Левицького.
Окрім членів Керівної ради на засіданні були присутні: головний бухгалтер Регіонального
центру Світлана Бейгул, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової
допомоги Тетяна Ломіногіна та бухгалтери місцевих центрів.
Крім того, як зазначалося у розділі 2.1.2 даної інформаційної довідки, 07 червня 2017 року на
базі Черкаського місцевого центру з надання БВПД проведено робочу зустріч на тему: "Обмін
досвідом місцевих центрів з надання БВПД для виявлення кращих практик та їх подальшого
використання". Учасниками робочої зустрічі були працівники Смілянського та Черкаського
місцевих центрів з надання БВПД (детально щодо заходу див. розділ 2.1.2).
Протягом ІІ кварталу 2017 року не припинялася робота
з адвокатами щодо обговорення складних та актуальних
питань надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Адвокатами здійснюються постійні візити до
Регіонального центру з метою подання звітної інформації
щодо наданих правових послуг. Під час таких зустрічей
начальником відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги Тетяною Ломіногіною
здійснюється з адвокатами індивідуальне спілкування щодо
актуальних питань БВПД та роботи адвокатів у системі
БВПД Черкаської області. Необхідно зазначити, що така
форма роботи має позитивні результати, дає змогу окремо
обговорити та визначити необхідні шляхи удосконалення
системи, почути власні судження адвокатів, приділити увагу проблемним питанням у їх роботі
тощо. Вказане сприяє налагодженню ефективної співпраці.
У ІІ кварталі 2017 року одним з актуальних питань у роботі адвокатів стало врахування
судами та прокуратурою листа Міністерства юстиції України від 28.07.2015 № 13-25/312, яким
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визначено порядок представлення інтересів потерпілого у кримінальному провадженні на
підставі доручення Регіонального центру, яким уповноважено адвоката здійснювати захист цієї
ж особи, як підозрюваної (обвинуваченої) у іншому кримінальному провадженні. Так, п.1
вказаного лист визначено: «У разі якщо особа, захист якої за призначенням у кримінальному
провадженні здійснюється призначеним Регіональним центром адвокатом, потребує
представництва інтересів, як потерпілий в іншому кримінальному провадженні, таке
представництво забезпечується цим же адвокатом на підставі вже виданого доручення про
залучення захисника за призначенням».
З метою позитивного вирішення порушеного питання Регіональним центром протягом ІІ
кварталу 2017 року направлено ряд листів-роз’яснень на адреси деяких судів та прокуратури,
здійснено телефонне спілкування з представниками місцевої судової гілки влади, обговорено
положення листа Мін’юсту з адвокатами.
[2.3] Довідково-інформаційна платформа “WikiLegalAid”
Розроблено та розміщено правову консультацію на
тему:
Порядок проведення земельних торгів.
Здійснюється підтримка в актуальному стані
правових консультацій розміщених у довідковоінформаційній платформі правових консультацій
“WikiLegalAid” на теми:
Порядок оскарження постанови про накладення
адміністративного стягнення, у тому числі у справах
про адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху,
Порушення правил безпеки дорожнього руху,
Правовий статус слідчого,
Права та обов'язки орендодавця та орендаря житлового приміщення.

[1.3] Децентралізація системи БПД.
[3.1.3.] Проведення та участь у засіданнях Керівної ради з питань фінансового
планування та виконання кошторису.
30 червня 2017 року відбулося чергове засідання Керівної
ради директорів Регіонального та місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській

області, створеної з метою взаємодії Регіонального та
місцевих центрів, узгодження питань, пов'язаних з
бюджетним процесом та інших питань важливих для
подальшого функціонування системи безоплатної правової
допомоги.
Окрім членів Керівної ради на засіданні були присутні:
головний бухгалтер Регіонального центру Світлана Бейгул,
начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги Тетяна Ломіногіна та бухгалтери
місцевих центрів.
Засідання пройшло під головуванням директора Регіонального центру Віктора Левицького.
На засіданні Керівної ради директори Центрів підвели підсумки роботи Регіонального та
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області за
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ІІ квартал 2017 року, розглянули пропозиції до кошторису, помісячного плану асигнувань та
штатних розписів.
Керівники обмінялися досвідом роботи центрів та передовими методами роботи.

[3.3.2.] Проведення внутрішніх навчань для працівників центрів за результатами
оцінювання відповідно до квартальних планів РЦ та МЦ.
26 квітня 2017 року начальник відділу головний бухгалтер – Світлана Бейгул та начальник
відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Ольга Ткаченко взяли
участь в онлайн вебінарі для бухгалтерів від Ліга-Практик на тему «Щорічні відпустки:
надання, розрахунок, відображення в звітності».
Під час заходу були висвітлені питання:
Щорічні та додаткові відпустки: надання і оплата.
Надання відпусток сумісникам.
Особливості оподаткування перехідних і перенесених відпусток.
Нарахування ЄСВ на відпускні.
Компенсація за невикористану відпустку.
Відрахування сум незароблених відпускних при звільненні.
Переведення працівника на інше підприємство.
Протягом звітного періоду начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та
підвищення кваліфікації її надавачів – Роман Бакатуро та головний спеціаліст відділу
організаційної роботи, юри дичного заьбезпечення діяльності та персоналу — Галина Дяченко
пройшли дистанційний курс навчання на тему: «Робота з клієнтом».
Курс навчання складався з 4 модулів, які в свою чергу містили по декілька підрозділів:
Модуль 1: Орієнтаційний модуль
1-1. Вступ до курсу
1-2. Місія, бачення та цінності системи безоплатної правової допомоги
1-3. Роль бюро правової допомоги
Модуль 2: Ефективна комунікація
2-1. Орієнтація на клієнта
2-2. Комунікативні бар’єри
2-3. Комунікація на початку прийому. Перше враження
2-4. Активне слухання та запитання під час інтерв’ю
2-5. Розуміння інтересів співрозмовника
2-6. Публічні виступи
Модуль 3. Управління емоціями
3-1. Емоційний інтелект
3-2. Емоційна обізнаність та техніки зниження емоційної напруги
3-3. Вербальна комунікація: як запобігати розвитку конфлікту
3-4. Самоконтроль при роботі зі складним клієнтом
3-5. Робота з клієнтом у складному емоційному стані
Модуль 4. Управління стресом
4-1. Природа та вплив стресу
4-2. Основні підходи та рекомендації щодо розвитку стресостійкості та
управління стресом
4-3. Техніки релаксації та розвитку стресостійкості
Кожен розділ містить тематичний відеоурок та додаткові матеріали.
Після проходження кожного розділу потрібно було складати відповідний тест для
перевірки рівня засвоєних знань. Загальний бал Романа Бакатуро за результатами всіх
пройдених тестів 1371 з 1500 (91%), Галини Дяченко — 1215 з 1500 (81%), що свідчить про
достатньо високий рівень отриманих знань, про що видано відповідні сертифікати.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За оперативною інформацією з 01.04.2017 по 30.06.2017 Регіональним центром з надання
БВПД у Черкаській області було видано 575 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому
числі:
1 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
201 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
312 – для здійснення захисту за призначенням;
39 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;
9 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів
медичного характеру;
3 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК;
10 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.
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Завдяки сумлінній та якісній роботі адвокатів Регіонального центру з кожним періодом
підвищується рівень надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це свідчать
показники результативності роботи захисників.
Так, за II квартал 2017 року по кримінальним провадженням за участю адвокатів, що надають
безоплатну правову допомогу у Черкаській області, постановлено 2 виправдувальних вирока.
Протягом звітного періоду у кримінальних провадженнях, захист в яких здійснюють наші
адвокати, судами:
- призначенно покарання нижче нижчої межі, передбаченої санкцією статті або більш м’яке,
ніж передбачено законом (ст. 69 ККУ) – 19 вироків;
- призначено покарання з випробувальним терміном (ст.75 ККУ): – 35 вироків;
- звільнено від відбування покарання неповнолітніх з випробуванням (ст. 104 ККУ) – 12
вироків;
- призначено мінімальний розмір покарання – 48 вироків;
- зменшено кількість епізодів обвинувачення – 4 вирока;
- змінено правову кваліфікацію злочину з більш тяжкого ступеня тяжкості на більш м’який –
2 вирока.
За період з 01.04.2017 по 30.06.2017 Регіональним центром прийнято та опрацьовано 693
розрахунка розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, з
них: 22 повернуто Регіональним центром адвокатам на доопрацювання, 40 розрахунків,
стосуються доручень термін дії яких закінчився у зв’язку із закриттям кримінального
провадження, закінчення останнього судового провадження з перегляду судових рішень, а також
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з моменту заміни адвоката, який надавав безоплатну вторинну правову допомогу або припинив
її надання за рішенням Регіонального центру.
З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром упродовж звітного
періоду:
- здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних
провадженнях;
- проведено 3 бесід з клієнтами;
проведено 56 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими
категоріями суб’єктів права на БВПД.
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