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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  

 

Задля реалізації першого пріоритетного напрямку діяльності системи 

безоплатної правової допомоги у поточному році працівниками Регіонального 

центру проводилися правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України. 

Держава як гарант 

забезпечення права на захист. 

Така тема виступу директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області 

Василя Овдіюка під час відкриття 

Міжнародної зимової школи з 

прав людини, яке відбулося 25 

лютого у стінах Рівненського 

інституту Київського 

університету права, організованої 

спільно з Батумським державним 

університетом ім. Ш. Руставелі. 

Участь у відкритті взяли 

науковці, практикуючі юристи, студенти та представники громадськості. 

У своєму виступі директор 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василь 

Овдіюк наголосив, що Конституція 

України гарантує кожному 

громадянину України право на 

професійну правничу допомогу, а у 

випадках, передбачених законом, 

така допомога надається безоплатно. 

Система БПД забезпечує право 

наших громадян на безоплатну 

правничу допомогу у вигляді захисту, 

складання процесуальних документів 

та представництва інтересів громадян 

у судах. Для цього у всіх районах 

області створені точки доступу: місцеві центри, бюро правової допомоги, 

дистанційні та мобільні точки доступу. Завдяки їхній розгалуженості кожен 

житель має можливість отримати кваліфіковану первинну та вторинну правову 

допомогу. 



Звичайно система безоплатної правової допомоги Рівненщини не могла бути 

осторонь важливої події у суспільному житті країни – вибори Президента 

України. 

Права виборців та правові наслідки, які настають у випадку їх порушення 

стали основною темою тренінгу з працівниками Регіонального та місцевих 

центрів та адвокатами, що співпрацюють з системою БПД. Тренером-

модератором заходу була громадський омбудсмен з виборчих прав ГО 

«Громадська мережа ОПОРА» в Рівненській області Марія Цип’ящук. 

В своїй презентації Марія 

Цип’ящук закцентувала увагу на 

правах виборців та правові 

наслідки, які настають у випадку 

їх порушень (відповідальність 

політичних партій, 

адміністративна, кримінальна 

відповідальність, правові 

наслідки, які настають в 

результатів розгляду справ 

адміністративними судами. Також 

тренер-модератор розповіла про 

найбільш часті правопорушення 

під час виборчого процесу 

(незаконна агітація, тиск на 

виборців або спроба підкупу) та 

про реалізацію виборчих прав 

особами, які перебувають у місцях несвободи. 

Учасники тренінгу в ігровій формі розглянули приклади конкретних порушень 

законодавства про вибори, які мали місце в минулому та були предметом судових 

розглядів. 

По завершенню тренінгу усім учасникам були роздані презентації та 

координати громадського омбудсмена з виборчих прав з метою оперативного 

реагування на виявлені під час виборчої кампанії порушення вимог виборчого 

законодавства. 

 



Директор Регіонального центру Василь Овдіюк наголосив на необхідності 

тісної взаємодії фахівців та адвокатів системи БПД задля оперативного усунення 

порушень виборчих прав громадян, особливо в день проведення виборів. З цією 

метою складені та затверджені графіки спільних чергувань під час виборів 

працівників місцевих центрів разом з адвокатами, які співпрацюють з системою. 

Як реалізувати виборче право людям, які працюють чи навчаються не за місцем 

реєстрації свого проживання? Чи є ви у списках виборців і що робити, якщо такі 

відомості відсутні, що потрібно для цього знати і куди звертатися, аби не втратити 

можливість проголосувати? Саме ці та інші питання, пов’язані з виборами 

Президента України, розглядалися на засіданні круглого столу, організованого 

фахівцями Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області спільно із 

активістами громадської організації “Активна Громада” у м. Рівне. 

Участь у заході взяли 

також працівники МЦ з 

надання БВПД, адвокати, 

правозахисники, представники 

Нацполіції. 

Кожен виборець має право 

проголосувати лише на тій 

дільниці, де він включений у 

список, - зазначив у своєму 

виступі заступник директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД Микола Павлюк. Однак, 

якщо людина працює чи 

навчається одному місті, а 

зареєстрована в іншому 

населеному пункті, то вона має право використати своє право голосу і бути 

включена до списків виборців не за місцем реєстрації. Що для цього потрібно? 

Насамперед, звернутися до найближчого Державного реєстру виборців (зазвичай це 

приміщення адміністрацій) і надати такі документи, як паспорт, довідку з місця 

роботи чи навчання, а також написати заяву з проханням тимчасово змінити місце 

голосування, вказавши ту виборчу дільницю, де має бажання голосувати. Таку заяву 

можна подати не пізніше ніж за 5 днів до голосування.  

Микола Павлюк також розповів 

про сервіси, за якими можна 

перевірити, чи є ви у списках 

виборців і за якою адресою 

знаходиться виборча дільниця, де 

будете голосувати, зокрема, 

скористувавшись сайтом 

Державного реєстру виборців в 

кабінеті виборця - www.drv.gov.ua, 

чи знайти відповіді на інші правові 

питання за допомогою системи 

WikiLegalAid - wiki.legalaid.gov.ua. 

https://rivne.legalaid.gov.ua/wiki.legalaid.gov.ua


Не обминув виступаючий і питання, як використати право голосу тим молодим 

людям, які голосуватимуть вперше, а також нагадав, що внутрішньо переміщеним 

особам аби проголосувати на 

президентських виборах, не 

потрібно додавати до заяви 

документи, які підтверджують 

необхідність тимчасової зміни 

місця голосування. 

Присутні на засіданні 

представники Нацполіції 

акцентували увагу на 

важливості взаємодії з 

правоохоронними органами 

щодо випадків порушень 

виборчих прав громадян, а 

громадські активісти 

наголошували на ролі 

громадських організацій у виборчій кампанії, проведені спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян, адже лише 

об’єднавши зусилля державного та громадського секторів, можна забезпечити 

належну реалізацію та захист виборцями їхніх прав. 

Як змінити місце голосування? 

Як вчинити якщо бажання проголосувати є, а можливості немає? 

Чи можна проголосувати якщо у день виборів ви не зможете перебувати у місті 

де знаходиться ваша виборча дільниця? 

Як це зробити, та за яких умов, а також про реалізацію інформаційної кампанії 

"Я маю право обирати" розповів заступник директора Регіонального центру Микола 

Павлюк у сюжеті на телеканалі Сфера ТВ 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kPPZtMovEgI 
 

Права виборців а також правові наслідки, які настають у випадку їх порушення - 

стали основною темою семінару, організованого фахівцями Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області, Рівненської обласної організації ВГО 

«Громадянська мережа ОПОРА» та представниками Нацполіції. Актуальні питання 

виборчого законодавства обговорювали юристи-працівники Регіонального та 

місцевого центру з надання БВПД, адвокати, які співпрацюють з системою БПД.  

 

 

 

 

 

 

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/yak-zminyty-mistse-holosuvannia
https://www.youtube.com/watch?v=kPPZtMovEgI


Відкриваючи семінар, директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк підкреслив, що вкрай вважливо, аби кожна 

людина, йдучи на вибори, мала повну інформацію щодо своїх виборчих прав і знала, 

не лише, як їх реалізувати, а й захистити себе у разі потреби. Саме на це і 

спрямована правопросвітницька кампанія «Я маю право голосу!», що є частиною 

загальнонаціонального проекту «Я маю право!» Тому є необхідною тісна співпраця 

фахівців системи БПД та адвокатів, а також громадянської мережі «ОПОРА» у 

проведенні спільних інформаційних та правопросвітницьких кампаній задля 

оперативного усунення можливих порушень виборчих прав громадян, особливо у 

день проведення виборів. 

Радниця з юридичних питань ВГО 

«Громадянська мережа ОПОРА» Тетяна 

Голубока детально зупинилася на 

особливостях розгляду адміністративними 

судами справ, пов’язаних з виборчим 

процесом, закцентувала увагу на випадках 

порушень прав виборців під час 

голосування та особливостях розгляду 

таких справ адміністративними судами 

(детальніше дивіться тут). Також розповіла 

про найбільш часті правопорушення 

(незаконна агітація, тиск на виборців або 

спроба їх підкупу). Говорила пані Голубока 

і про те, чи можуть скористатись правом 

волевиявлення ті громадяни, яким в день 

виборів або після них виповнилось 18 

років. Такі особи мають повне право 

проголосувати у другому турі виборів 

Президента України. Адже з настанням 

повноліття вони автоматично потрапляють 

до списку виборців. Разом з тим, спікер 

наголосила все ж на необхідності 

самостійної перевірки себе у реєстрі 

виборців України. Зробити це можна на 

сайті www.drv.gov.ua. 
Представник УЗПЛ Нацполіції 

України у Рівненській області Інна 

Березовська висвітлила питання 

взаємодії з правоохоронними органами 

щодо випадків порушень виборчих прав 

і навела статистичні дані про порушення 

виборчого законодавства, які вже мали 

місце під час проведення нинішньої 

кампанії (всього 85 фактів) та 

проінформовала про готовність поліції у 

день проведення виборів. Зокрема, для 

https://rivne.legalaid.gov.ua/images/gallery/2019/Osoblyvosti%20%20oskarzhennia%20porushen%20prav%20hromadian%20pid%20chas%20vyborchoho%20protsesu/presentation.pdf
http://www.drv.gov.ua./


забезпечення публічної безпеки та порядку у приміщеннях окружних та 

територіальних виборчих комісій буде залучено 1215 працівників поліції. Окрім того, 

500 поліцейських будуть задіяні до патрулювання у населених пунктах області. 

 

Отже, якщо людина вважає, що її виборчі права порушені, вона має їх захищати і 

завдання фахівців - допомогти їй у цьому, - підсумували учасники семінару, а 

правову допомогу у зверненні до суду можуть надати фахівці системи БВПД. 

Виборчі права засуджених та 

ув’язнених повинні бути безумовно 

забезпечені - до такої думки 

одностайно прийшли учасники 

семінар-тренінгу з питань реалізації 

виборчих прав у місцях несвободи, 

організованого Регіональним 

центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Рівненській області спільно з 

Громадською омбудсменкою із 

захисту виборчих прав 

Громадянської мережі ОПОРА в 

Рівненській області Марією 



Цип’ящук для представників центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, органів та установ виконання покарань Рівненської області, Національної 

поліції України в Рівненській області. 

В ході тренінгу Марія 

Цип’ящук розповіла присутнім 

про те, що виборчі права 

громадян, котрі тимчасово 

обмежені в пересуванні, 

гарантуються як міжнародними 

документами, так і 

національним законодавством, 

і ґрунтуються на принципах 

проведення рівних та вільних 

виборів. Було наголошено на 

специфіці та особливостях 

виборчого процесу у місцях 

несвободи, оскільки через свій 

правовий статус виборці в 

таких установах обмежені в доступі до інформації про кандидатів та їх програми, у 

комунікації із зовнішнім світом та в способах захисту своїх виборчих та інших прав 

– у випадку їх порушення. Звернено увагу присутніх на процедуру складення та 

уточнення списків виборців а також - 

на забезпечення ознайомлення 

виборців з ними. 

Представник відділу 

уповноваженого Голови з питань 

забезпечення прав людини в 

поліцейській діяльності УЗПЛ 

Національної поліції України Інна 

Березовська висвітлила питання 

взаємодії з правоохоронними 

органами щодо випадків порушень 

виборчих прав. 

Працівники органів та установ 

виконання покарань області зупинилися на окремих аспектах створення в установах 

спеціальних виборчих дільниць, організації їх роботи, особливостях проведення 

передвиборної агітації, забезпечення таємності голосування засуджених та 

ув’язнених. 

Заступник директора регіонального центру Микола Павлюк проаналізував 

порядок надання правової допомоги, процедуру подання виборцями скарг, заяв, 

позовів, строки реагування та можливі правові наслідки розгляду таких заяв. 

Про правовий захист військовослужбовців йшлося під час інформаційного 

семінару, якій відбувся у Рівненському зональному відділі Військової служби 

правопорядку та у військовій частині А-1671 за участі начальника відділу 

моніторингу діяльності місцевих центрів Регіонального центру БВПД у 

Рівненській області Олександра Кузика та фахівців Регіонального і Рівненського 

місцевого центрів БВПД у рамках завдань, визначених Меморандумом про 



співпрацю між 

Координаційним центром з 

надання правової допомоги 

та Міністерством оборони 

України а також заходів, 

спрямованих на розширення 

доступу до БВПД. 

З персоналом Рівненського 

зонального відділу ВСП, як 

одного із суб’єктів подання 

інформації, додатково 

обговорено загальні вимоги та 

механізм інформування 

центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

про затримання осіб. 

До відома особового 

складу військової частини А-

1671 донесено інформацію 

про зміст основних положень 

Закону України «Про 

безоплатну правову 

допомогу» та практику їх 

застосування, а також 

проінформовано про зміни у 

Законі України «Про 

безоплатну правову 

допомогу». Відтепер право на 

безоплатну вторинну правову 

допомогу мають ветерани 

війни, у тому числі учасники 

бойових дій, інші особи, на 

яких поширюється дія 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». І це не 

лише з питань їх соціального 

захисту, як це було раніше, а 

з будь-яких інших. При 

вирішенні питань у 

судовому порядку 

військовослужбовець може 

отримати правовий захист, 

гарантований державою. До 

того ж, відповідно до ст.5 ч.1 

п.13 Закону України «Про 

судовий збір» від сплати 



судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: 

учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх 

прав. 

На завершення присутніх було ознайомлено зі структурою системи БПД, 

механізмами та алгоритмами отримання правової допомоги, контактними даними 

єдиного контакт-центру системи безоплатної допомоги України, адресами 

Регіонального центру БВПД в Рівненській області, місцевих центрів та їх 

структурних підрозділів у районах області. 

26 березня Інформаційний 

семінар на тему: «Механізм 

інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання 

громадян органами поліції та 

найбільш актуальні питання 

взаємодії» відбувся у Рівненському 

районному відділенні поліції ГУНП 

у Рівненській області. Захід провели 

заступник директора Регіонального 

центру БВПД у Рівненській області 

Микола Павлюк, начальник відділу 

організації надання БВПД 

Олександром Кузик у рамках 

завдань, визначених Меморандумом 

про співпрацю між Національною 

поліцією України та Міністерством 

юстиції України у сфері надання 

безоплатної правової допомоги від 

12.02.2016 р. 

Йшлося про стан забезпечення 

прав, свобод та законних інтересів 

громадян в частині запобігання та 

недопущення випадків затримання 

осіб без належного оформлення їх 

статусу, а надання безоплатної 

правової допомоги є невід’ємною 

складовою цього права. 

Про нюанси укладення договорів купівлі житла 

Як не потрапити у пастку аферистів на ринку нерухомості. Про це в ранковій 

програмі "Добрий ранок" на телеканалі UA: Рівне розповів заступник директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області Микола Павлюк 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xBB207gq4jI 

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/pro-niuansy-ukladennia-dohovoriv-kupivli-zhytla
https://www.youtube.com/watch?v=xBB207gq4jI


4 лютого, в приміщенні 

Рівненського медіа-центру 

відбулась прес-конференція на 

тему «Протидія домашньому 

насильству і булінгу» за участі 

заступника міністра юстиції 

України Іванни Смачило, 

начальника ГТУЮ у 

Рівненській області Оксани 

Сальчук, директора 

Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській 

області Василя Овдіюка, 

представника Патрульної поліції Рівненської області Марії Бурдової та наймолодшої 

діджейки України Юліанни Попович. 

В своєму виступі заступник Міністра юстиції Іванна Смачило наголосила, що 

боротьба з насильством у родині та в навчальних закладах – справа кожного. Роль 

громадськості є дуже важливою. Долучилася до нашої ініціативи і наймолодша 

діджейка України Юліанна Попович. 

Вона власним прикладом і творчістю 

пропагує боротьбу з насильством. 

Багато років ці проблеми в державі 

намагались ігнорувати, але зараз усе 

докорінно змінилось. В Україні набули 

чинності важливі зміни до законодавства 

про протидію домашньому насильству, 

вперше ухвалено законодавчі зміни, що 

зобов’язують протидіяти булінгу в 

навчальних закладах. Тепер ефективність 

запровадження цих змін залежить від 

кожного з нас. 

Директор РЦ з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк 

закцентував увагу присутніх на 

ефективності правової допомоги 

громадянам, які звертаються до системи 

БПД. Із більше 20 тис. звернень у 2018 

році, 17% відносились до питань сімейного законодавства, серед яких значна 

частина стосувалась домашнього насильства.  

 

 



Всі учасники прес-конференції 

відзначили, що саме об’єднання зусиль 

Міністерства юстиції, Національної 

поліції, Безоплатної правової допомоги 

та громадськості допоможе ефективно 

боротися з проявами домашнього 

насильства та булінгу. До надання 

кваліфікованої допомоги 

постраждалим від насильства активно 

долучились сімейні радники (нову 

спільну ініціативу Мін’юсту, системи 

Безоплатної правової допомоги та громадськості, спрямовану на забезпечення 

захисту прав громадян у сфері сімейного права) 

26 листопада 2018 року заступник Міністра юстиції України Іванна Смачило 

дала старт ініціативі «Сімейні радники» - спільного проекту Міністерства юстиції, 

Координаційного центру з надання правової допомоги та громадськості. Сімейні 

радники Ліана Диновська, Любов Романюк та Олена Бобровська консультують 

щосереди.  

В Регіональному центрі були підведені підсумки перших двох місяців роботи. 

Слід зазначити про надзвичайно широкий спектр звернень до сімейних 

радників: захист від насильства в сім’ї, виселення кривдника з будинку, усунення 

перешкод в побаченні з дитиною да допуску до житла, вчинення насильства 

дітьми щодо батьків, стягнення заборгованості зі сплати аліментів, видачі 

обмежувального припису. Всього сімейні радники надали кваліфіковану допомогу 

більше сотні жителям області. 

 

http://pravo.minjust.gov.ua/min-yust-rozpochynaye-pravoprosvitnytsku-robotu-v-mezhah-kampaniyi-ctopbuling/
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-initsiativu-simeyni-radniki-yaki-dopomagatimut-gromadyanam-z-pitan-simeynogo-prava
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-initsiativu-simeyni-radniki-yaki-dopomagatimut-gromadyanam-z-pitan-simeynogo-prava
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-initsiativu-simeyni-radniki-yaki-dopomagatimut-gromadyanam-z-pitan-simeynogo-prava
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-initsiativu-simeyni-radniki-yaki-dopomagatimut-gromadyanam-z-pitan-simeynogo-prava


 
 

До консультування громадян 

активно залучаються: фахівці 

системи БПД, Управління 

захисту прав людини 

Національної поліції України, 

Державної виконавчої служби, 

служби у справах дітей, 

психологи з державних та 

громадських організацій. 

 

Взаємодія сімейних радників та 

центрів з надання БПД носить 

двосторонній характер, шляхом 

здійснення спільних прийомів на 

базі центрів / бюро правової 

допомоги, перенаправлення до 

системи БПД для отримання 

правової допомоги, поширення 

правової інформації, встановлення 

скриньок довіри та популяризації 

ініціативи. Лише за 2 місяці 



фахівцями місцевих центрів 158 громадянам було рекомендовано звернутись до 

сімейних радників для вирішення питань не пов’язаних з наданням правової 

допомоги. 

 
 

Сімейними радниками проводиться не лише робота із постраждалими, але і 

спільна з системою БПД активна правопросвітницька робота з питань запобігання 

насильства в сім’ї в засобах масової інформації, лише за останні 2 місяці 

відбулося 11 виступів на телебаченні, 15 розширених інтерв’ю в інтернет 

виданнях, 3 виступи на радіо, 2 лекції в навчальних закладах, 4 виступи в 

друкованих ЗМІ. 
 

Щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього та сексуального 

насильства в новинах телеканалу НТН.  

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=MwyYnhT9cv0 
 

Реальні зміни в КК та КПК надають більше можливостей для захисту людини 

від домашнього насильства та покарання кривдника. У програмі "Гість у студії" 

на телеканалі "Сфера-ТВ» - Микола Павлюк, заступник директора Регіонального 

Центру з надання вторинної правової допомоги у Рівненській області. 

Переглянути сюжет на «Сфера ТВ» можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Irj7jECWjJQ 
 

Обмежувальний припис як ефективний засіб запобігання домашньому 

насильству,-тема круглого столу, який відбувся 19 лютого у Регіональному центрі 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги У Рівненській області. Участь 

у заході взяли фахівці системи БВПД, судді, адвокати, представники Нацполіції, 

сімейні радники, громадські активісти. 

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/shchodo-posylennia-vidpovidalnosti-za-vchynennia-domashnoho-ta-seksualnoho-nasylstva-v-novynakh-telekanalu-ntn
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/shchodo-posylennia-vidpovidalnosti-za-vchynennia-domashnoho-ta-seksualnoho-nasylstva-v-novynakh-telekanalu-ntn
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=MwyYnhT9cv0
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/realni-zminy-v-kk-ta-kpk-nadaiut-bilshe-mozhlyvostei-dlia-zakhystu-liudyny-vid-domashnoho-nasylstva-ta-pokarannia-kryvdnyka
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/realni-zminy-v-kk-ta-kpk-nadaiut-bilshe-mozhlyvostei-dlia-zakhystu-liudyny-vid-domashnoho-nasylstva-ta-pokarannia-kryvdnyka
https://www.youtube.com/watch?v=Irj7jECWjJQ
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/obmezhuvalnyi-prypys-iak-efektyvnyi-zasib-zapobihannia-domashnomu-nasylstvu
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/obmezhuvalnyi-prypys-iak-efektyvnyi-zasib-zapobihannia-domashnomu-nasylstvu


 
Відкриваючи засідання, директор регіонального центру з надання БВПД 

Василь Овдіюк зазначив, що на сьогодні порушена тема є досить актуальною, 

оскільки значна кількість дітей та жінок потерпають від домашнього насильства. 

На жаль, більшість з них не звертаються за захистом своїх прав, позаяк знають 

про шляхи вирішення цієї проблеми, бояться ще більше розлютити свого 

кривдника, намагаються вірити в те, що все наладиться. У Законі України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», який вступив в дію 

07.01.2018р., введено такий спосіб захисту від домашнього насильства, як 

обмежувальний припис, а вищевказаний Закон і визначає порядок захисту 

потерпілих від домашнього насильства.  

 



Отже, як захистити права 

постраждалих, вберегти їх 

від фізичних та 

психологічних травм, 

завданих систематичним 

знущанням, що таке 

обмежувальний припис і як 

його застосувати до 

кривдника, куди, 

насамперед, звернутися у 

разі існування 

безпосередньої загрози 

життю чи здоров’ю 

постраждалої особи, як 

правильно оформити і 

подати заяву до суду про 

видачу обмежувального 

припису та порядок розгляду 

цієї заяви?– в деталях 

розповіла присутнім суддя-

спікер Рівненського міського 

суду Олена Першко. 

Уповноважений Голови з 

питань забезпечення прав 

людини в поліцейській 

діяльності Нацполіції Павло 

Бірук та уповноважена 

Голови Національної поліції з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Інна Березовська акцентували увагу на порядку складання 

протоколів та обмежувальних заходах щодо осіб, які вчинили домашнє 

насильство. 

В свою чергу сімейна радниця Ліана Діновська поділилася думками зі своєї 

вже набутої практики, зупинившись на широкому спектру звернень, з якими 

найчастіше звертаються до сімейних радників, а це і захист від насильства в сім’ї, 

виселення кривдника з будинку, усунення перешкод в побаченні з дитиною 

допуску до житла, вчинення насильства дітьми щодо батьків, стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів. - Окрім того, - підкреслила вона, - сімейними 

радниками проводиться не лише робота із постраждалими, але і спільна з 

системою БПД активна правопросвітницька робота з питань запобігання 

насильству в засобах масової інформації – на радіо, телебаченні, в інтернет - 

виданнях, друкованих ЗМІ, навчальних закладах тощо. 

Отже, учасники круглого столу не лише обмінялися думками та отримали 

відповіді на запитання стосовно існуючої проблеми, а й дійшли одностайного 

висновку, що лише спільними зусиллями юристів, правоохоронних органів, 

психологів та громадськості можна добитися ефективних зрушень у боротьбі з 

будь-якими проявами домашнього насильства. 



Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк разом із головою Рівненського 

апеляційного суду Олегом Полюховичем та сімейною радницею Ліаною 

Діновською взяли участь у науково-практичної конференції "Відповідальність за 

домашнє насильство і насильство за ознаками статі: новели Кримінального 

кодексу України», яка відбувалася 12 лютого у Києві. 

 
 

Науково-практична конференція 

проходила за ініціативи UNFPA, 

Фонду ООН у галузі 

народонаселення. В межах 

конференції відбулася презентація 

коментаря новел Кримінального 

кодексу України, авторами якого є 

професори Микола Хавронюк та 

Олександр Дудоров, визнані у 

фаховому середовищі експерти. 

Серед учасників заходу - 

представники судової гілки влади, 



прокурори, експерти у галузі кримінального та кримінально-процесуального 

права з числа представників центральних органів виконавчої влади, представники 

міжнародних та неурядових організацій. Головною темою конференції стали 

зміни до Кримінального кодексу України, що набули чинності 11 січня 2019 року. 

Міністерство юстиції спільно з 

іншими міністерствами та 

громадськістю вже кілька років 

впроваджує ці важливі зміни в цій 

сфері. З 2018 року безоплатну 

вторинну правову допомогу 

отримують усі постраждалі від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі. В тому 

числі усі діти. Міністерство юстиції 

системно розширює співпрацю з 

громадськістю і збільшує довіру до 

Міністерства юстиції та системи 

безоплатної правової допомоги. Восени запрацював проект «Сімейні радники» і 

на сьогодні маємо 5 офісів «Сімейних радників» при центрах БПД у Києві, Одесі, 

Львові, Миколаєві та Рівному, а у 2019 році вони з’являться в кожній області 

України. 

Директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій 

Бонюк у панельних дискусіях зупинявся на таких питаннях, як обмежувальні 

заходи щодо кривдників, які вчинили домашнє насильство чи насильство за 

ознакою статі, а також 

особливостях кримінальної 

відповідальності за такі дії, 

зазначивши, що зміни до 

кримінального законодавства 

закріплюють оновлений 

підхід до злочинів проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

Домашнє насильство є не 

класичним злочином, а відтак 

вимагає вкрай 

індивідуального підходу до 

кожної сім’ї, включаючи 

роботу із кривдником та 

увагу до психологічних аспектів проблеми – особливо тих, що стосуються дітей. 

Внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України є великим кроком, проте попереду залишається багато роботи. 

Цю думку підтвердили й інші учасники заходу, акцентуючи увагу на тому, що 

зміни спрямовані на посилення кримінально-правового захисту осіб, які потерпіли 

від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, мають революційний 

характер і серйозно змінюють усталені підходи до здійснення судочинства у 

таких справах та кримінального переслідування кривдників, а отже, потребують 



роз’яснення та тлумачення, на які зможуть спиратися практики у ході своєї 

професійної діяльності. 

Гендерна дискримінації та 

переслідування за ознакою 

статі, посилення 

відповідальності за вчинення 

домашнього насильства, 

правовий захист постраждалих 

від торгівлі людьми – питання, 

що стали предметом 

обговорення під час засідання 

обласної координаційної ради з 

питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім'ї та 

протидії торгівлі людьми, що 

відбулася у Рівненській облдержадміністрації під головуванням директора 

департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА Олексія Шамака. 

Участь у заході взяли представники обласної державної адміністрації, юстиції, 

Регіонального центру з надання БВПД, правоохоронних органів, центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, освіти, медицини, релігійних та 

громадських організацій. 

Виступаючи перед учасниками засідання, старший інспектор з особливих 

доручень відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності 

ГУНП у Рівненській області 

Олег Шандрук поінформував 

присутніх, що на сьогодні на 

обліку перебуває 2864 особи, які 

звернулися за допомогою з 

приводу домашнього 

насильства. І хоча в порівняні з 

2017 роком кількість звернень 

зменшилася на 6,2 відсотка, 

проблема домашнього 

насильства залишається 

актуальною, про що і свідчать 

нові дієві зміни у законодавстві. 

Проблема і в тому, що кожна 

п’ята сім’я, яка потерпіла від домашнього насильства, звертається за допомогою 

вдруге і втретє, а звідти напрошується висновок, що засоби покарання кривдника 

є недостатньо ефективними. 

Занепокоєння викликає і той факт, - зазначила начальник відділу з питань 

оплати праці та соціально-трудових відносин департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Тетяна Кульчицька, що досить часто жертвами 

домашнього насильства стають діти. На початок нинішнього року кількість 

звернень щодо насильства чи жорстокого поводження з дітьми у порівняні з 

аналогічним періодом минулого року збільшилося. Дуже часто дорослі 



застосовують насильницькі методи виховання дітей через почуття власного 

безсилля та власних пережитих травм у дитинстві, а потім скаржаться, що крім 

крику і ляпасів, дитина нічого не розуміє. І як не прикро, такі методи виховання у 

деяких родинах стають нормою. 

З актуального на сьогодні 

питання протидії торгівлі людьми у 

Рівненській області виступили 

голова громадської організації 

«Центр підтримки громадських 

ініціатив» «Чайка» Лариса Гунько, 

та головний спеціаліст відділу з 

питань оплати праці та соціально-

трудових відносин департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації Олена 

Очеретнюк, які , зупинилися на 

питаннях захисту прав тих, хто 

зіткнувся з таким ганебним явищем, 

як торгівля людьми. За статистикою з початку поточного року троє людей подали 

заяви для встановлення статусу 

особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми. З них – 1 

чоловік зазнав трудової 

експлуатації на території 

Німеччини та Республіки Чехії, 

інший під час перебування в 

полоні на окупованій території 

протягом 2015-2016 р.р. Ще одна 

жінка була виявлена 

правоохоронними органами на 

етапі переміщення з метою 

сексуальної експлуатації. Всі 

вони набули статусу особи, 

постраждалої від торгівлі людьми. А загалом такого статусу, починаючи з 2014 

року і понині набуло 15 осіб. 

Після обговорення винесених на розгляд питань учасники засідання 

наголосили на необхідності об’єднання зусиль всіх структур для запобігання 

дискримінації та надання правової допомоги постраждалим від домашнього 

насильства та торгівлі людьми. 

Проведення заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 

кваліфікації партнерських інституцій є важливим напрямком діяльності системи 

БПД, що визначено у Регіональному плані надання правової допомоги у 

Рівненській області на 2019 рік. 

Тому з метою здобуття практичних умінь та навичок у сфері юриспруденції, 

покращення рівня своєї правової освіченості 15 студентів-правників 

Національного університету водного господарства та природокористування 



проходили практику у Регіональному центрі з надання БВПД у Рівненській 

області.  

Так, згідно з планом 

проходження практики 

майбутні правники 

ознайомилися з діяльністю 

Регіонального центру та з 

послугами, які надає центр. 

Зокрема, студентів 

детально ознайомили з 

роботою чергової частини, 

фахівці якої цілодобово та 

без вихідних доручення 

видають доручення 

черговим адвокатам для 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги. 

Також практиканти взяли участь в оперативній нараді працівників 

Регіонального центру, що відбувається щотижня, під час якої директор Василь 

Овдіюк окреслив основні завдання на тиждень. 

Окрім того, відповідно до плану студенти-правники будуть присутніми при 

проведенні заходів із підвищення правової освіти населення, візьмуть участь в 

обговоренні питань діяльності системи БПД Рівненщини з адвокатами, 

фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних 

органів та органів місцевого самоврядування. 

Що важливо, студенти, які вирішили пов’язати своє майбутнє з 

юриспруденцією, матимуть унікальну можливість віддати судові засідання, у яких 

беруть участь адвокати, що надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Надання безоплатної правової допомоги засудженим та ув’язненим – одне з 

актуальних питань діяльності Регіонального центру з надання БВПД.  

Протягом 5 років 

Регіональним центром з надання 

БВПД у Рівненській області за 

заявами засуджених та ухвалами 

судів видано адвокатам 2112 

доручень для захисту та 

представництва інтересів 

громадян, які відбувають 

покарання у вигляді позбавлення 

та обмеження волі. 

Найбільше звернень 

засуджених (1441) про надання 

правової допомоги надійшло у 

2016 році під час дії Закону України «Про внесення зміни до Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку 



попереднього ув'язнення у строк покарання», за результатами яких всі заявники 

отримали кваліфіковану допомогу адвокатів. 

Протягом 2018 року до центру 

надійшло з установ виконання 

покарань 275 звернень від 

засуджених та видано 192 накази про 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Ще більше 200 

засуджених отримали консультації 

та роз’яснення під час виїздів в місця 

позбавлення та обмеження волі 

працівників системи БВПД. Активну 

участь в організації та проведенні 

спільних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової 

поінформованості засуджених осіб щодо захисту свої прав, приймають адвокати, 

які співпрацюють з центром. 

Робота по забезпеченню 

конституційних прав засуджених 

активізувалась після підписання 

меморандуму про співпрацю між 

Адміністрацією Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України, Державною установою 

«Центр пробації» та 

Координаційним центром за 

надання правової допомоги та 

регіональних меморандумів про 

співпрацю між центрами БВПД 

та установами кримінально-

виконавчої служби області. На спільних нарадах затверджені графіки роботи 

дистанційних пунктів доступу до отримання безоплатної правової допомоги в 

установах виконання покарання Рівненщини. 

З метою оперативного 

реагування на звернення 

засуджених, Координаційним 

центром з надання правової 

допомоги внесені зміни до 

Положення про центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, згідно яких місцеві 

центри з надання БВПД 

забезпечують складання 

документів процесуального 

характеру та здійснення 

представництва інтересів особи, 

засудженої до покарання у 

https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf


вигляді позбавлення або обмеження волі, що забезпечить доступ до правової 

інформації та правосуддя вказаної категорії громадян. 

Права та обов'язки осіб засуджених до покарань у вигляді позбавлення та 

обмеження волі. У програмі "Тема дня" на телеканалі "UA:Рівне» - Василь 

Овдіюк, директор Регіонального Центру з надання вторинної правової допомоги у 

Рівненській області. 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0AoVu4J0Ck 

 

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

 

З метою розвитку людського потенціалу, зокрема, пулу юристів упродовж 

січня-лютого, у Регіональному 

центрі проходив черговий конкурс 

з відбору адвокатів, які 

залучатимуться до надання БВПД. 

15 січня пройшов перший етап 

конкурсу. 

Всього до участі у черговому 

етапі конкурсу було допущено 25 

адвокатів, з них 24 пройшли 

дистанційний курс «Вступ до 

системи надання безоплатної 

правової допомоги». 

 

 

 

 

Адвокатів, зокрема, оцінюють 

за критеріями стажу адвокатської 

діяльності, наявності або 

відсутності застосування 

дисциплінарних стягнень, 

результатів проходження 

дистанційного курсу. 

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/prava-ta-obov-iazky-osib-zasudzhenykh-do-pokaran-u-vyhliadi-obmezhennia-voli
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/prava-ta-obov-iazky-osib-zasudzhenykh-do-pokaran-u-vyhliadi-obmezhennia-voli
https://www.youtube.com/watch?v=f0AoVu4J0Ck


До складу комісії увійшли: директор 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк – голова комісії 

; заступник директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Микола 

Павлюк – секретар комісії. Члени конкурсної 

комісії - Олег Полюхович, - голова Рівненського 

Апеляційного суду; Сергій Удовиченко - голова 

Ради адвокатів 

Рівненської області; 

Світлана Сурікова - 

голова 

Кваліфікаційно-

дисциплінарної 

комісії адвокатури 

Рівненської області; Алла Філатова, адвокат, голова 

громадської організації «СПУ» Захід-Партнер»; 

Володимир Якимчук - директор Рівненського 

інституту Київського університету права НАН 

України; Оксана Сальчук - начальник Головного 

територіального управління юстиції у Рівненській 

області; Наталія Яцюк - перший заступник 

начальника Головного територіального управління 

юстиції у Рівненській області. 

За результатами першого етапу конкурсу, прийнято рішення допустити до 

участі у другому етапі 24 адвокати із 25. 

Комісія, опрацювавши подані адвокатами документи, які були сформовані у 

відповідні досьє, визначила підсумкову оцінку кожного із них. Як свідчать 

результати дистанційного навчання, адвокати показали ґрунтовні знання та 

отримали відмінні оцінки. 

2 січня пройшов другий 

етап конкурсу з відбору 

адвокатів у форматі 

індивідуальних співбесід з 

адвокатами. 

Серед тих, хто успішно 

пройшов всі етапи конкурсу 

(всього 24 адвокати) та виявив 

бажання співпрацювати з 

системою БПД Рівненщини – 

адвокати, які нещодавно 

отримали свідоцтво на заняття 

адвокатською діяльністю і 

мають невеликий досвід у цій 

сфері (від 6 місяців), а також ті, що вже мають значний досвід роботи у 

юриспруденції (до 26 років). 



Отже, адвокати, які пройшли конкурс, невдовзі залучатимуться до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або 

на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов 

укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

На Рівненщині відбувся круглий стіл «Адвокатура: стан і перспективи» за 

участі заступника Міністра юстиції України Іванни Смачило, директора 

Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Василя Овдіюка, 

начальника ГТУЮ у Рівненській області Оксани Сальчук, голови Ради адвокатів 

Рівненської області Сергія Удовиченка, членів Ради адвокатів та Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області. 

 
Відкриваючи круглий стіл, заступник Міністра юстиції Іванна Смачило 

наголосила на особливій ролі адвокатури при здійсненні судочинства та 

забезпеченні конституційних прав громадян. На сучасному етапі, під час 

реформування судових та правоохоронних органів, є необхідність вносити зміни 

до законодавчих актів, які регулюють діяльність адвокатури та участі адвокатів 

при здійсненні захисту та представництва інтересів громадян у судах. 

Голова Ради адвокатів Рівненської області Сергій Удовиченко зупинився на 

положеннях проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

зауваживши, що на думку переважної більшості адвокатів положення 

законопроекту звужують обсяг прав адвокатів, нівелюють самостійність органів 

адвокатського самоврядування. Не відповідають вимогам сьогодення положення 

законопроекту щодо доступу до професії адвоката. Також дав високу оцінку 

системі БПД Рівненщини, відзначивши, що взаємодія органів адвокатського 



самоврядування та Регіонального центру сприяє залученню до надання правової 

допомоги висококваліфікованих адвокатів і підвищенню якості правових послуг. 

Директор Регіонального центру Василь Овдіюк закцентував увагу присутніх 

на постійному розширенні кола суб’єктів права на безоплатну допомогу, що 

потребує більш активного залучення адвокатів для здійснення захисту та 

представництва інтересів громадян. Уже 261 адвокат Рівненщини внесений до 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу і з 106 

адвокатами укладені контракти на 2019 рік.  

 
Оксана Сальчук наголосила, що після підписання Меморандуму про 

співпрацю між Регіональним центром з надання БВПД, Радою адвокатів та ГТУЮ 

у Рівненській області значно активізувалася робота по підвищенню ділової 

кваліфікації надавачів правової допомоги: адвокатів, працівників системи БПД та 

юстиції, шляхом організації тренінгів, до проведення яких залучаються 

висококваліфіковані практикуючі фахівці з різних галузей права. 

Учасники круглого столу дійшли пільної думки щодо необхідності 

активізації подальшої співпраці між адвокатами та системою безоплатної 

правової допомоги для забезпечення конституційних прав громадян. Також 

відзначили, що законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

портебує суттєвого доопрацювання і не може бути прийнятий у нинішньому 

варіанті. 

Навчальний семінар для адвокатів, які тривалий час співпрацюють із 

системою БВПД і виявили бажання взяти участь у пілотному проекті експертно-

правового аналізу якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

кримінальних провадженнях та адвокатів, що недавно долучились до надання 



БВПД,  відбувся у Регіональному центрі з надання БВПД у Рівненській області. 

Участь у заході взяли: керівництво, працівники Регіонального та Рівненського 

місцевого центрів з надання БВПД . 

Відкриваючи семінар, 

директор Регіонального центру 

Василь Овдіюк подякував 

адвокатам, котрі проявили 

ініціативу щодо участі у проекті і 

підкреслив, що створення такого 

механізму покликане забезпечити 

надання ефективної та 

кваліфікованої правової допомоги 

вразливим категоріям населення, 

а також зазначив, що захист прав 

особи в кримінальному 

провадженні, так як і 

представництво інтересів у 

порядку цивільного, 

адміністративного судочинства, потребує від адвоката вивчення, систематизації та 

опрацювання великого обсягу інформації, необхідної для якісного надання 

правової допомоги. 

Директор Рівненського 

місцевого центру з надання 

БВПД Алла Негрей детально 

зупинилася на питаннях 

організації надання БВПД у 

цивільних та адміністративних 

справах місцевими центрами, 

підкреслила, що система БПД 

постійно працює над 

підвищенням якості надання 

правової допомоги, оскільки 

клієнти центрів – це найчастіше 

люди вразливих категорій 

населення, що потребують 

особливої уваги та делікатної манери спілкування, а отже робота з ними накладає 

додаткову відповідальність на адвокатів системи БПД. 

Про підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

цивільному та адміністративному процесах розповів адвокат-експерт комісії з 

експертно-правового аналізу Юрій Бондар, зазначивши , що стандарти якості 

ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, незалежності 

адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів, 

пріоритету інтересів клієнта, компетентності та добросовісності у виконанні 

адвокатом своїх професійних обов’язків. 

Заступник директора Регіонального центру БВПД у Рівненській області 

Микола Павлюк поінформував присутніх про порядок й умови укладання 

контрактів з адвокатами, оформлення звітних документів за дорученнями з 



надання БВПД, розповів про методики обчислення розміру винагороди адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Про методичне забезпечення діяльності адвокатів, що надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, розповів учасникам семінару начальник відділу 

організації навчання БВПД Регіонального центру Олександр Кузик, який 

наголосив на широкому використанні адвокатами у своїй діяльності довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» та участі їх у 

тренінгах, зокрема тих, які проводяться для них у мережі правових клубів 

«Pravokator» та тренінгу з розвитку навичок «soft skills», спрямованого на роботу 

з вразливими групами клієнтів. 

 
На завершення семінару, всі присутні отримали вичерпні відповіді на 

запитання і прийшли до спільної думки про важливість подібних заходів, як 

таких, що позитивно впливають на співпрацю центрів з надання БВПД з 

адвокатами, а відтак слугують підґрунтям для якісного надання правової 

допомоги та захисту прав людини. 

«Минуле та майбутнє української адвокатури. Виклики сьогодення» - такою 

була тема перших щорічних адвокатських слухань імені Аптіка Й.А., проведених 

у Дубенському замку, які започаткували Рада адвокатів Рівненської області 

спільно з КДКА Рівненської області та Регіональний центр з надання БВПД у 

Рівненській області. Участь у ньому взяли близько 50 адвокатів й правознавців не 

лише з Рівненської, а й Волинської, Львівської, Одеської областей та м. Києва. Зі 

вступним вітальним словом перед учасниками слухань виступили Голова Ради 

адвокатів Сергій Удовиченко, Голова КДКА Рівненської області Світлана 



Сурикова та директор Регіонального центру з надання БВПД У Рівненській 

області Василь Овдіюк. 

У своєму вітальному слові 

очільники адвокатури та системи 

БПД говорили про майбутнє 

української адвокатури, роль 

адвоката в системі правосуддя, 

принципи справедливості та 

доброчесності в адвокатській 

професії наголошували на тих 

проблемах та питаннях, які на 

сьогодні є важливі для суспільства, 

а також необхідності тісної 

співпраці адвокатів і системи БПД. 

Доповідачами на заході 

були яскраві, харизматичні та 

успішні адвокати України: 

Олександр Дроздов, Андрій 

Осіпов, Оксана Дитинко, 

Барбара Калюжна, Юлія 

Щербяк, які у дискусійних 

платформах виступили з такими 

цікавими темами, як 

«Адвокатська діяльність – супер 

місія порятунку клієнта чи 

бізнес?», «Адвокат і служіння 

Феміді», «Клієнт – твій ворог чи 

партнер?», «Захист у 

резонансних справах», «Робота з 

«токсичними клієнтами», Адвокат, як оратор та спікер для медіа» та ін. 

Цікавим та пізнавальним для 

учасників заходу був майстер-клас 

по СММ просуванню(Social Media 

Marketing) від інтернет - 

маркетолога та SMM спеціаліста 

Марини Свіст, яка на прикладах 

показала, як якісно оформляти 

сторінки адвокатів у Фейсбук так 

Інстаграм, змусити ФБ шукати 

платоспроможних клієнтів, 

навчитися просувати особистий 

бренд адвоката у соцмережах. 

Не менш захоплюючим для 

присутніх став виступ медіаторки Ольги Тютюн на тему «Медіація – сучасна 

тенденція в адвокатурі», де було розкрито й обговорено такі питання, як медіація 

VS переговори, відміні риси і переваги, коло доданої цінності Гарвардської 



системи переговорів, компетенції медіатора: робота зі змістом конфлікту, 

процесом та взаєминами сторін. 

 
В обговоренні учасники адвокатських слухань, поділилися своїми думками 

та враженнями , висловили сподівання, що й надалі такі слухання стануть доброю 

традицією проведення таких професійних заходів для адвокатів з усієї країни. 
 

Медіація – це однин з найбільш популярних способів врегулювання 

конфлікту, який наразі дедалі частіше застосовується. Медіація передбачає, що 

нейтральна третя сторона (медіатор) допомагає вирішити суперечку поза судом, 

тобто завдяки укладанню «мирової угоди» між конфліктуючими сторонами. 

Найчастіше медіація застосовується у сімейних і трудових спорах, в деяких 

випадках і у кримінальних. 

31 січня директор 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василь 

Овдіюк та голова ГО «Центр 

медіації та діалогу» Тетяна 

Водоп’ян підписали Меморандум 

про співробітництво. Учасники 

відзначили, що медіація у всьому 

світі є однією з найпопулярніших 

форм урегулювання конфліктів. 

Вона дає можливість уникнути 

втрати часу в судових розглядах та 



додаткових і непередбачуваних матеріальних витрат. 

ГО «Центр медіації та діалогу» має значний досвід у вирішенні 

різноманітних конфліктних ситуацій. Керівник Тетяна Водоп’ян тривалий час 

займається адвокатською практикою та є сертифікованим медіатором, як і інші 

члени громадської організації Анна Шліхта та Юлія Мельничук. 

В меморандумі про співробітництво 

закріплено домовленості щодо проведення 

спільних заходів, а саме: 

- проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед населення 

спрямованої на підвищення рівня 

поінформованості громадян щодо захисту 

своїх прав; 

- поширення інформації щодо 

можливостей та сфер застосування 

медіації; 

- здійснення навчальної діяльності, у 

сфері медіації, організація та проведення 

лекцій, тренінгів, семінарів, конференцій, 

шкіл, виставок, консультацій тощо; 

- проведення спільних інформаційно-

просвітницьких заходів спрямованих на 

поширення інформації про медіацію як 

ефективний спосіб вирішення конфліктів у 

різних сферах життя; 

- організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на 

безоплатну правову допомогу, про медіацію шляхом проведення семінарів, круглих 

столів, зустрічей та інших заходів; 

- розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на 

офіційних інтернет-ресурсах сторін та на інформаційних стендах у приміщеннях 

Сторін; 

- поширення інформації про право визначених законодавством категорій осіб 

на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу, 

медіації усіма доступними 

сторонам засобами (розробка 

та розповсюдження 

інформаційних брошур, 

буклетів, матеріалів тощо). 

 

Спільна праця системи 

БПД та ГО «Центр медіації та 

діалогу» забезпечить рівний 

доступ громадян до медіації та 

правосуддя. 

 



25 лютого В приміщенні Рівненського апеляційного суду відбувся круглий 

стіл, організований апеляційним судом, Регіональним центром з надання БВПД у 

Рівненській області та громадською організацією «Центр медіації та діалогу». 

Участь у заході взяли судді Рівненського апеляційного та міського судів, 

працівники Регіонального й місцевого центрів з надання БВПД, адвокати та 

медіатори. 

 

 

Перед присутніми виступив професор, медіатор Апеляційного суду 

четвертого федерального округу США Френк Лейні , який є медіатором більше, 

ніж 30-річним досвідом роботи і провів понад 4000 медіацій, від випадків між 

сусідами та сімейних спорів до багатомільйонних кейсів у федеральних 

апеляційних судах. Як зазначив Френк Лейні, 

медіація є однією з найпопулярніших форм 

врегулювання конфліктів у світі. Це процес, в 

якому нейтральна третя сторона (медіатор) 

допомагає вирішити суперечку поза судом, 

тобто завдяки укладанню «мирової угоди» між 

конфліктуючими сторонами. Найчастіше 

медіація застосовується у сімейних і трудових 

спорах, в деяких випадках і у кримінальних. 

Відтак, розповів про виникнення медіації в 

США і в Північній Кароліні, ознайомив з 

основними етапами і стилями проведення 

медіації, а також поділився досвідом з власної 

практики , детально зупинився на 



особливостях роботи медіатора, підкреслив , наскільки важливо для нього бути 

незалежним та неупередженим стосовно сторін та суті спору, розповів про методи 

з медіації, які можуть сприяти комунікації адвоката з клієнтами, опонентами, 

колегами , партнерами, тощо. 

 
Під час обговорення Голова Рівненського апеляційного суду Олег 

Полюхович, директор Регіонального центру Василь Овдіюк, Голова громадської 

організації "Центр медіації та діалогу" Тетяна Водоп'ян висловили своє бачення 

щодо запровадження медіації в Україні. Усі виступаючі досялги одностайної 

думки щодо прискорення запровадження вирішення позасудових спорів, 

створення центрів медіації, що потребує внесення змін до діючого законодавства. 

Актуальною залишається тема підготовки сертифікованих медіаторів для 

швидкого та ефективного досудового способу вирішення спорів. 
 

[1.3] Децентралізація системи БПД 
 

Задля виконання пріоритетного завдання – децентралізація системи 

безоплатної правової допомоги Регіональним центром посилюється взаємодія з 

місцевими центрами БПД у обміні 

досвідом, прийнятті управлінських 

рішень та покращенні результативності 

роботи в регіоні.  

4 січня у приміщенні Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Рівненській області 

відбулося засідання керівної ради 

директорів системи надання БВПД 

Рівненщини під головуванням 

директора Регіонального центру Василя 

Овдіюка. 

 



Участь у заході взяли директори Рівненського та Сарненського місцевих 

центрів Алла Негрей і Юлія Міхнова, а також начальники відділів Регіонального 

центру. 

Під час засідання керівної ради 

обговорювалися чимало питань, 

зокрема, підбито підсумки діяльності 

системи безоплатної правової 

допомоги Рівненщини за минулий та 

окреслювалися основні напрямки 

роботи на поточний рік, а також 

питання щодо формування штатного 

розкладу Регіонального та місцевих 

центрів з надання БВПД Рівненської 

області та формування кошторису 

асигнувань центрів на 2019 рік. 

Керівник Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

детально зупинився на питанні основних показників діяльності системи БПД , 

окреслив перспективи розвитку та завдання на поточний рік, які полягають, 

насамперед, у спрямуванні зусиль на вдосконалення доступу до безоплатної 

правової допомоги, покращення якості її надання, налагодженні партнерських 

мереж системи БПД, посилення правової спроможності громад т , а також 

підвищення ефективності роботи системи та оптимізація внутрішніх процесів 

проведення правопросвітницької діяльності. 

Про стан фінансування потреб 

центрів в області, затвердження 

структури та штатної чисельності 

регіонального та місцевих центрів з 

надання БВПД , критерії оцінки 

роботи центрів та їхніх керівників, 

удосконалення механізму 

проведення закупівель, - ті та інші 

актуальні питання розглядалися на 

засіданні керівної ради 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області під 

головуванням директора Василя 

Овдіюка з директорами місцевих 

центрів та працівниками Регіонального 

центру. 

Згідно до відповідних наказів 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги щодо оптимізації 

існуючої структури центрів з надання 

БВПД, - зазначив Василь Овдіюк, - 

головною метою є підвищення 

ефективності управління системою БПД 



та оптимізація відповідних видатків з 

державного бюджету. Ресурси, що 

звільняться, будуть спрямовані на 

підвищення якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД . Що стосується 

центрів та бюро правової допомоги, то їх 

кількість не зміниться - зміни 

стосуватимуться відділів центрів та їх 

функцій. Окрім того, ми намагаємося 

незмінним залишити і чисельний штат 

працівників системи, тобто зберегти 

людей, - наголосив директор Центру. 

У свою чергу заступник директора 

Регіонального центру Микола Павлюк 

детальніше зупинився на питанні 

процедури моніторингу, зазначивши, що 

за доцільне буде проводити дистанційні 

моніторинги постійно, а виїзні – раз на 

рік із залученням фахівців по всіх 

напрямках згідно з планом, а у разі 

необхідності – позапланово. 

Начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Інна Шевчук висловила своє бачення щодо механізму 

проведення закупівель. На її думку, займатися закупівлями повинні місцеві 

центри, а не Регіональний, оскільки тут мають місце невиправдані транспортні 

витрати на доставку, відсутність складських приміщень для зберігання товарів 

тощо. 

Цю думку підтримали директори Сарненського та Рівненського місцевих 

центрів з надання БВПД Юлія Міхнова та Алла Негрей. 

Не обійшли увагою учасники керівної ради такі важливі питання, як критерії 

оцінки роботи центрів та керівників, підкресливши, що для заохочувальних 

виплат необхідно враховувати не лише показники роботи, а й особисті якості 

керівника в самому робочому процесі. 

На завершення засідання керівної ради всі присутні висловили сподівання, 

що удосконалення мережі системи БПД позитивно вплинуть на якість правових 

послуг, покращать доступ людей до правової допомоги з урахуванням потреб 

кожного громадянина. 

Начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Інна Шевчук довела до відома учасників керівної ради, 

що фінансування у поточному році системи БПД області у порівнянні з минулим 

зменшилося майже на 5 відсотків, натомість фінансування оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД у порівнянні з минулорічним 

збільшилося на 19 відсотків. Тому потрібно переорієнтувати роботу місцевих 

центрів щодо ширшого залучення адвокатів для здійснення представництва 

інтересів громадян у судах. 

Окрім того, керівники Рівненського та Сарненського місцевих центрів з 

надання БВПД Алла Негрей та Юлія Міхнова прозвітували про діяльність МЦ, 



поділилися думками щодо проблемних питань в роботі місцевих центрів , 

зазначивши, що у 2019р. бюджетних коштів для розширення доступу до БВПД 

виділено менше, ніж у 2018р., у зв’язку з чим необхідно оптимізувати 

правопросвітницьку роботу та представництво інтересів громадян у судах. 

На керівній раді затверджено штатний розклад місцевих центрів та 

погоджено розподіл кошторису між центрами. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2019 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 420 

доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 5 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 5 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 94 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 234 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 28 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

• 9 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

• 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

• 19 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 

• 26 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  
 

• Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 
 

 


