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[1.1.] Посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 
 

Завершився перший етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД 

14 січня 2019 року у приміщенні Головного територіального управління юстиції в Одеській 
області відбулося засідання комісії з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (далі – комісія). 

Це був перший етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД. 
Розглянуто 21 кандидатуру адвокатів Одеської області, які зареєструвалися та пройшли 
дистанційний курс. 

Склад комісії сформований з представників адвокатури, Головного територіального управління 
юстиції, суддів, Ради адвокатів Одеської області, Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, громадськості. Голова комісії – директорка Регіонального центру з 
надання БВПД Світлана Клішина. 

 

 

Директорка Регіонального центру Світлана Клішина взяла участь у роботі круглого столу «Роль 
адвокатури у зміцненні суддівської незалежності» 

16 січня 2019 року директорка Регіонального центру Світлана Клішина взяла участь у 
засіданні круглого столу «Роль адвокатури у забезпеченні суддівської незалежності», що 
проводився у місті Львові Радою суддів України за підтримки українсько-канадського Проекту 
«Підтримка судової реформи». 

Учасниками зустрічі стали представники суддівського корпусу та адвокатури Львівської, Івано-
Франківської, Одеської та Тернопільської областей. 
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Канадським досвідом взаємодії адвокатів та суддів ділилися виконавча директорка Юридичної 
асоціації провінції Манітоба Кріс Денжерфілд та голова Федерального суду Канади, член Ради 
суддів Канади Пол Кремптон. 

Предметом обговорення круглого столу були питання щодо визначення ролі адвокатури у 
забезпеченні суддівської незалежності та у підтриманні справедливості й ефективності правових 
процедур. Учасники обговорили спільні проблеми суддів та адвокатів, які існують підчас 
здійснення правосуддя в Україні. 

Послухавши досвід Канади та колег з України, у тому числі регіональний, напрацювали проекти 
шляхів та заходів для підвищення рівня незалежності. 
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Довідково: 

Для реалізації сприяння розвитку незалежної, підзвітної та ефективної судової системи в Україні, 
яка користується довірою громадськості, український-канадський Проект «Підтримка судової 
реформи» співпрацює з усіма органами судового врядування і суддівського самоврядування, 
зокрема з Радою суддів України, а також з адвокатурою у пілотних областях. 

В Одеському регіоні за підтримки Проекту з початку грудня 2017 року працює Комунікаційний 
комітет системи правосуддя - робоча група, до складу якої входять установи місцевої влади, 
системи правосуддя і правоохоронних органів Одеського регіону. Організаційну роботу Комітету 
очолює директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Світлана Клішина. 

Регіональний центр прийняв участь в обговоренні Проекту процедурних правил організації 
кримінального судочинства в одеських судах 

18 січня 2019 року у приміщенні Регіонального представництва Консультативної Місії 
Європейського Союзу в м. Одесі відбулася робоча зустріч представників суддівського корпусу, 
адвокатури та КМЄС, в якій прийняла участь директорка Регіонального центру з надання 

БВПД в Одеській області Світлана 
Клішина. 

На зустрічі під головуванням 
радника-тренера з питань 
верховенства права Саймона Ван 
Дер Шенка, заступником голови 
Апеляційного суду Одеської 
області Андрієм Дрішлюком, який 
також є одним з авторів Проекту, 
були презентовані процедурні 
правила організації кримінального 
судочинства в одеських судах. 

Учасники обговорили необхідні 
умови ефективності судового захисту – добросовісне здійснення учасниками судового розгляду 
встановлених законом прав та обов’язків та сприяння судом їх здійсненню іншими учасниками 
процесу, а також дотримання 
етичних норм.  

Здійснюючи свою діяльність 
на професійній основі, 
органи прокуратури, 
адвокатури та суду 
зобов’язані демонструвати і 
пропагувати високі стандарти 
процесуальної поведінки, у 
зв’язку з чим вважають за 
необхідне визначити та 
дотримуватись спільних 
правил щодо здійснення 
процесуальних правил та 
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обов’язків в тій частині, в якій вони прямо не врегульовані законом. 

У Проекті правил організації кримінального судочинства, представленим на обговорення, 
зазначені його загальні засади, а саме: щодо підготовчого судового засідання та судового 
розгляду. 

Зокрема, було наголошено, що: 

 учасник судового процесу, який не може з’явитися у судове засідання, зобов’язаний у певні 
строки повідомити про це суд; 

 суд може встановити регламент для виступів учасників судового засідання; 
 виклик до суду підозрюваних, обвинувачених та потерпілих може бути здійснений через 

SMS-повідомлення; 
 обвинувальний акт у кримінальному провадженні, в якому до одного з підозрюваних 

застосовані запобіжні заходи у виді тримання під вартою або домашнього арешту, має бути 
переданий до канцелярії суду не пізніше ніж за 7 днів до закінчення строку дії запобіжного 
заходу; 

 у випадках складності провадження проводиться відкрита професійна нарада, на якій 
мають бути присутні всі представники та захисники. За результатами проведеної наради всі 
присутні підписують протокол, в якому визначений графік судових засідань із вказівкою на 
перелік процесуальних дій та відповідні стадії провадження; 

 замість оголошення обвинувального акту прокурор може виступити з викладом, доступним 
як для професійного юриста, так і для звичайного громадянина, про обставини 
правопорушення, кваліфікацію дій обвинуваченого і мету дій прокурора в судовому процесі 
та інші правила. 

Від системи безоплатної правової допомоги участь у подальшій розробці Проекту процедурних 
правил організації кримінального судочинства буде приймати директорка Регіонального 
центру Світлана Клішина. 

На зустрічі вона презентувала досвід впровадження стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, дотримання яких є обов’язковим для адвокатів, які надають БВПД. 

В Одесі завершився другий етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

22 січня 2019 року, у приміщенні 
Головного територіального 
управління юстиції в Одеській 
області, відбулося засідання 
комісії з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – комісія). 

Це другий етап конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, що проходив 
шляхом індивідуальних співбесід з 
адвокатами. 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17
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Адвокатів оцінювали за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, 
комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити приклади надання правової 
допомоги. 

Склад комісії сформований з представників адвокатури, Головного територіального управління 
юстиції, суддів, Ради адвокатів Одеської області, Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, громадськості. Голова комісії – директорка Регіонального центру з 
надання БВПД Світлана Клішина. 

Адвокати, що його пройдуть, зможуть долучитися до надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Відомості про них включаються до Реєстру адвокатів, які надають БВПД. 

Одеські місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги розпочали співпрацю з 
Громадським центром правосуддя 

24 січня 2019 року, у приміщенні Київського районного суду м. Одеси відбулося підписання 
меморандумів між ГО «Асоціація слідчих суддів України» та одеськими місцевими центрами з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Сторони домовилися про співпрацю в межах проекту «Створення та розвиток Громадського 
центру правосуддя Одеської області», що діє за підтримки американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». 

Задля досягнення мети Меморандуму сторони домовилися про співпрацю за такими напрямами: 

 поширення усіма доступними засобами інформації про права особи; 
 полегшення доступу особи до суду, державних органів, органів місцевого самоврядування; 
 взаємна популяризація діяльності, поширення інформації та пропагування спільних ідей, 

завдань; 
 встановлення і розвиток гуманітарних зв'язків, сприяння співпраці між суб'єктами надання 

правової допомоги. 

З метою організації 
співпраці у 
кожному з трьох 
одеських місцевих 
центрів з надання 
БВПД буде 

визначено 
контактні особи, до 
яких зможуть 
звернутися за 

правовою 
допомогою 

громадяни за 
перенаправленням 

Громадського 
центру правосуддя. 
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Громадський центр правосуддя Одеської області повинен стати новою моделлю взаємодії 
суспільства з судами, державними органами і суб'єктами надання правової допомоги. 

Представник Регіонального центру взяла участь у семінарі «Дотримання поліцейськими 
прав затриманих осіб» 

24 січня 2019 року 
Консультативна місія 
Європейського Союзу з 
реформування цивільної 
безпеки України (КМЄС в 
Україні) та Управління із 
забезпечення прав людини 
Національної поліції України 
провели в Одесі семінар 
«Дотримання поліцейськими 
прав затриманих осіб». 

Від Регіонального центру участь 
в семінарі взяла начальниця 
відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Альбіна Гаврильчик. 

В якості експертів на заході 
виступили представники 
Консультативної Місії 
Європейського Союзу в 
Україні Саймон Ван Дер 
Шенк, Георгіос Покас, Мартіна 
Сефрова, представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в південних областях Олександр 
Остапенко, старший інспектор з особливих доручень Управління із забезпечення прав людини 
Національної поліції України в Одеській області Іван Рожкован, представник ГО 
«Віра.Надія.Любов» Тетяна Семікоп. 

На заході приділили особливу увагу правам осіб, що позбавлені волі працівниками поліції, а 
саме: право проінформувати близького родича про затримання, право доступу до адвоката та 
право доступу до лікаря. 

Альбіна Гаврильчик виступила з презентацією та розповіла про Порядок інформування центрів 
про випадки затримання, наголосила про необхідність негайно після фактичного затримання 
інформувати Регіональний центр з метою дотримання права на захист. 

Фахівчиня центру звернула увагу на необхідність надання часу та місця для проведення 
конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою та зауважила, що відмова від 
адвоката повинна бути здійснена в присутності адвоката. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WeUB_4hlBw-VWYyNwKV1enRLuB8rc3iQ/view?usp=sharing
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF


8 
 

В Одесі стартував пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину» 

29 січня 2019 року в 
одеському правовому клубі 
“Pravokator” відбулося 
перше засідання робочої 
групи в межах реалізації 
пілотного проекту 
«Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні 
злочину». 

У обговоренні взяли участь 
адвокати-медіатори системи 
безоплатної правової 

допомоги, представники прокуратури, органів з питань пробації, соціальних служб та громадських 
організацій, а також Регіонального центру з надання БВПД, директор якого – Світлана Клішина – є 
координаторкою проекту в Одеській області. 

Проект передбачає для дітей, які вперше вчинили злочин легкої або середньої тяжкості, пройти 
через програму відновлення та бути звільненими від кримінальної відповідальності. 

Головна мета проекту – дати шанс дитині уникнути покарання і не йти далі по життю із тавром 
судимості, відновити соціальні зв’язки. 

Пілотний проект реалізовуватиметься на базі системи надання безоплатної правової допомоги та 
на першому етапі впроваджується в Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та 
Харківській областях. 

У рамках ініціативи прокурор зможе запропонувати неповнолітньому, який вперше 
обвинувачується у вчиненні неважкого злочину, пройти процедуру відновлення. Тобто – 
примиритися з потерпілим за участі адвоката-медіатора системи безоплатної правової допомоги, 
який виступатиме у ролі посередника. 

Процедура передбачає визнання своєї провини, відшкодування збитків потерпілому, і 
зобов’язання обвинуваченого пройти певну процедуру відновлення, а саме – протягом певного 
часу відвідувати заняття з психологом, тренінги, працювати з корпоративними наставниками тощо. 
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Засуджених проінформували щодо захисту своїх прав 

01 лютого 2019 року відбулось чергове відвідування засуджених осіб в Державній установі 
«Південна виправна колонія (№51)» та Державній установі «Одеська виправна колонія 
(№14)» на виконання Меморандуму про співпрацю між Адміністрацією Державної 
кримінально-виконавчої служби України, Державною установою «Центр пробації» та 
Координаційним центром з надання правової допомоги від 17.09.2018 року.  
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Начальниця відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Регіонального центру Альбіна 
Гаврильчик роз’яснила засудженим право на безоплатну 
правову допомогу, види правових послуг, передбачені ЗУ 
«Про безоплатну правову допомогу» та порядок звернення 
до центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги з метою отримання БВПД. 

В ході зустрічі правові консультації отримали 8 чоловік. Було 
розглянуто наступні питання: 

 Порядок поновлення процесуального строку на апеляційне оскраження вироку суду першої 
інстанції; 

 Порядок подання до суду позову про розірвання шлюбу ; 
 Підстави для позбавлення особи батьківських прав; 
 Порядок та умови відрахування та відшкодування із заробітної плати засуджених. 

Представник Регіонального центру взяла участь у моніторинговому візиті до виправної 
колонії 

12 лютого 2019 року, на виконання плану проведення моніторингових візитів Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, проведено спільний моніторинговий 
візит до ДУ «Одеська виправна колонія №14». 

 Моніторинговий візит провели представник Уповноваженого в південних 
областях Олександр Остапенко, регіональний представник в Одеській 
області Валентин Михайлов, громадський монітор національного 
превентивного механізму та начальниця відділу моніторингу діяльності 
місцевих центрів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Ірина Чімбер. 

Візит відбувся у межах підписаного Меморандуму про співпрацю між 
Координаційним центром з надання правової допомоги та Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини. Один із напрямків Меморандуму є 
залучення працівників системи надання безоплатної вторинної правової 

допомоги до спільних моніторингових візитів до місць несвободи, які здійснюються Національним 
превентивним механізмом. 

Під час проведення конфіденційної бесіди із засудженими Ірина Чімбер надала правові 
роз’яснення та консультації з питань права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Загалом моніторинговою групою відзначаються позитивні зміни у дотримані прав засуджених в 
установі. Адміністрацією закладу забезпечуються права засуджених на захист, охорону здоров’я, 
медичне обслуговування, ресоціалізацію через професійне навчання та можливість отримати 
середню освіту і робітничі професії. 

Випадків порушення права засуджених на захист та безоплатну вторинну правову допомогу не 
виявлено. 
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Регіональний центр провів тренінг з виборчих прав та їх захисту для працівників системи 
безоплатної правової допомоги та адвокатів 

19 лютого 2019 року у приміщенні 
правового клубу «PRAVOKATOR» відбувся 
навчальний тренінг з виборчих прав та їх 
захисту, який був організований 
Регіональним центром з надання БВПД в 
Одеській області для працівників системи 
безоплатної правової допомоги і 
адвокатів, які надають БПД. 

Метою заходу було отримання знань 
фахівцями центрів з надання БВПД, які 
приймають первинні звернення громадян, 

про механізми захисту порушених виборчих прав, а також формування орієнтирів для адвокатів в 
основних питаннях притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності під час 
захисту виборчих прав. 

Спікерами на тренінгу виступили громадський 
омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» Максим 
Теплицький, начальник відділу забезпечення 
якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального 
центру Олександр Мхітарян, директорка Другого 
одеського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Алла Перетятко. 

З огляду на необхідність забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян України, 30 та 
31 березня 2019 року робота центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги була 
організована у черговому режимі – з 09:00 до 17:00. 

Тренінг також охоплював теми 
адміністративної та кримінальної 
відповідальності за порушення 
виборчого законодавства. 

Учасники заходу вирішували 
практичні вправи та вчилися 
правильно реагувати на можливі 
звернення громадян у центри щодо 
порушення їх виборчого права у дні 
виборів. 
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Учасники тренінгу ознайомилися з правами виборців та правовими наслідками, які настають у 
випадку їх порушення, а також з алгоритмом дій працівника місцевого центру при зверненні осіб 
(у т.ч. внутрішньо переміщених осіб) щодо порушення виборчого права. 

У м. Татарбунари відбувся навчальний тренінг з виборчих прав та їх захисту 

01 березня 2019 року, у приміщенні медіа-центру Татарбунарської центральної районної 
бібліотеки, представники Регіонального центру та ВГО «ОПОРА» провели навчальний 
тренінг для працівників безоплатної правової допомоги та адвокатів, які співпрацюють з 

системою БПД. 

Метою заходу було отримання знань 
фахівцями центрів з надання БВПД, які 
приймають первинні звернення 
громадян, про механізми захисту 
порушених виборчих прав, а також 
формування орієнтирів для адвокатів в 
основних питаннях притягнення до 
адміністративної та кримінальної 
відповідальності під час захисту виборчих 
прав. 

Спікерами на тренінгу виступили громадський омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» Максим Теплицький та начальник відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Олександр 
Мхітарян. 

Учасниками навчального заходу стали працівники Арцизького та Ізмаїльського місцевих центрів з 
надання безоплатної правової допомоги, а також партнери центрів, зокрема, адвокати та 
представники Татарбунарського офісу Мережі правового розвитку. Присутні ознайомилися з 
правами виборців та правовими наслідками, які настають у випадку їх порушення, а також з 

алгоритмом дій 
працівника 

місцевого центру 
при зверненні осіб 
(у т.ч. внутрішньо 
переміщених осіб) 
щодо порушення 
виборчого права. 

Тренінг також 
охоплював теми 

адміністративної 
та кримінальної 

відповідальності 
за порушення 

виборчого 
законодавства. 

Учасники заходу 
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вирішували практичні вправи та вчилися правильно реагувати на можливі звернення громадян у 
центри щодо порушення їх виборчого права. 

з огляду на необхідність забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян України, 30 
та 31 березня 2019 року робота центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
була організована у черговому режимі – з 09:00 до 17:00. 

Одеським студентам презентували Програму відновлення для неповнолітніх, підозрюваних у 
вчиненні злочину 

01 березня 2019 року студентам НУ «Одеська юридична академія» презентували пілотний 
проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». У 
зустрічі зі студентами під головуванням Першого заступника Міністра юстиції Олени 
Сукманової взяли участь всі представники-реалізатори пілотного проекту допомоги 
неповнолітнім, серед яких була присутня директорка Регіонального центру з надання БВПД в 
Одеській області Світлана Клішина. 

Пілотний проект 
реалізовуватиметься на 
базі системи надання 
безоплатної правової 
допомоги та на першому 
етапі впроваджується в 
Донецькій, Одеській, 
Львівській, Луганській, 
Миколаївській та 
Харківській областях. 

Проект передбачає для 
дітей, які вперше вчинили 
злочин легкої або 
середньої тяжкості, пройти 

через програму відновлення та бути звільненими від кримінальної відповідальності. 

Головна мета – дати шанс дитині уникнути покарання і не йти далі по життю із тавром судимості, 
відновити соціальні зв’язки. 

«Одним із ключових завдань Міністерства юстиції є захист прав дітей, зокрема впровадження 
ефективного правосуддя щодо неповнолітніх. Для цього ми прийняли рішення запустити 
проект, який би активізував роботу з профілактики правопорушень і який би об’єднав навколо 
цього всі профільні органи», - зазначила Олена Сукманова. 

Ключові ролі в реалізації проекту мають адвокати-медіатори системи безоплатної правової 
допомоги, представники прокуратури, органів з питань пробації, соціальних служб та громадських 
організацій. Координатор проекту в Одеській області є директор Регіонального центру з надання 
БВПД Світлана Клішина. 
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У рамках ініціативи прокурор 
зможе запропонувати 
неповнолітньому, який 
вперше обвинувачується у 
вчиненні неважкого злочину, 
пройти процедуру 
відновлення. Тобто – 
примиритися з потерпілим за 
участі адвоката-медіатора 
системи безоплатної 
правової допомоги, який 
виступатиме у ролі 
посередника. 

Довідково 

21 січня 2019 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко та Міністр юстиції України Павло 
Петренко підписали спільний наказ Мін’юсту та ГПУ «Про реалізацію пілотного проекту «Програма 
відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». 

Умовами для використання Програми є: наявність потерпілої сторони; вчинення неповнолітнім 
вперше злочину невеликої або середньої тяжкості; визнання неповнолітнім факту вчинення 
злочину; згода неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі. 

В Одесі на тренінгу обговорили права виборців та правові наслідки їх порушення 

04 березня 2019 року, у приміщенні правового клубу “Pravokator.Одеса”, представники 
Регіонального центру та ВГО «ОПОРА» провели навчальний тренінг для фахівців бюро 
правової допомоги та адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної правової 
допомоги. 

Метою заходу було 
отримання знань 
фахівцями центрів з 
надання БВПД, які 
приймають первинні 
звернення громадян, про 
механізми захисту 
порушених виборчих 
прав, а також формування 
орієнтирів для адвокатів в 
основних питаннях 
притягнення до 
адміністративної та 

кримінальної 
відповідальності під час 

захисту виборчих прав. 

Спікерами на тренінгу виступили громадський омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» Максим Теплицький, начальник відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Олександр 
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Мхітарян та начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги Третього 
одеського місцевого 
центру Валерія Цап.   

Учасниками навчального 
заходу стали фахівці 
відділів бюро правової 
допомоги Першого та 
Третього одеського 
місцевих центрів з 
надання БВПД та 
адвокати, які надають 
безоплатну правову 
допомогу. 

Присутні ознайомилися з 
правами виборців та правовими наслідками, які настають у випадку їх порушення, а також з 
алгоритмом дій працівника місцевого центру при зверненні осіб (у т.ч. внутрішньо переміщених 
осіб) щодо порушення виборчого права. 

Тренінг також охоплював теми 
адміністративної та кримінальної 
відповідальності за порушення 
виборчого законодавства. 

Учасники заходу вирішували практичні 
вправи та вчилися правильно реагувати 
на можливі звернення громадян у 
центри щодо порушення їх виборчого 
права. 

 

 

06 березня 2019 року в медіа-центрі 
Куяльницької ЦБС Подільського району 
відбувся навчальний тренінг з виборчих 
прав та їх захисту для працівників 
системи безоплатної правової допомоги 
і адвокатів, які надають безоплатну 
правову допомогу.  
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Із засудженими провели інформаційний захід щодо захисту виборчих прав 

13 березня 2019 року представники Регіонального центру та ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» в Одеській області провели інформаційний захід з виборчих прав та їх захисту у 
приміщенні Південної виправної колонії №51. 

У зв'язку з проведенням 31 березня поточного року виборів 
Президента України, система безоплатної вторинної 
правової допомоги з січня 2019 року долучилася до 
проведення інформаційної кампанії «Я маю право голосу!». 

Так, протягом інформаційної кампанії центр організовує 
правопросвітницькі та інформаційні заходи з питань 
виборчого права шляхом проведення тематичних зустрічей 
з окремими цільовими аудиторіями, зокрема, з особами, 

засудженими до покарання у вигляді позбавлення волі. 

Засуджені до будь-якого з покарань, передбачених ст. 51 КК України, продовжують залишатися 
громадянами своєї держави, що мають суб'єктивні права і несуть загальногромадянські обов'язки, 
за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду (ч.3 статті 63 Конституції 
України). 

Спікерами заходу виступили громадський омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО «Громадянська 
мережа «ОПОРА» в Одеській області Максим Теплицький та начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання БВПД в 
Одеській області Альбіна Гаврильчик. 

Максим Теплицький розповів присутнім, які кроки слід здійснити для того, щоб зробити свій вибір 
у День голосування. Він зазначив, що за підкуп виборців передбачена кримінальна 
відповідальність як для тих, хто підкупає, так і для тих, хто одержує неправомірну вигоду за 
«продаж» свого голосу. 

У разі порушення членами комісії або представниками адміністрації установи виборчих 
прав (відмова у видачі бюлетеня, спроби дізнатись про результати голосування тощо), треба 
негайно звернутися із письмовою скаргою на ім’я голови виборчої комісії або до Національної 
поліції України за телефоном 102 та/або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 

 

 

15 березня 2019 року 
у приміщенні Одеської 
виправної колонії №14 
відбувся інформаційний захід 
з виборчих прав та їх захисту.  
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 Одеські школярі стали учасниками засідання імпровізованого суду 

21 березня 2019 року, у приміщенні Приморського районного суду м.Одеси, школярі гімназії №2 
взяли участь у цікавому заході – правопросвітницькій грі у формі імпровізованого суду на 
тему «Незаконний продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів». 

Захід організовано учасниками 
Міжвідомчого комітету правосуддя 
Одеської області за підтримки українсько-
канадського Проекту підтримки судової 
реформи. 

Учасники Міжвідомчого комітету ще у 
жовтні цього року прийняли рішення 
розробити єдиний навчальний курс для 
проведення спільних з представниками 
системи безоплатної правової допомоги, 
поліції, прокуратури, адвокатури, судів, 
просвітницьких заходів для молоді. 

Першим для дітей стала гра у формі 
імпровізованого суду, який відбувся у залі судових засідань Приморського районного суду. Це 
дало можливість дітям повністю ознайомитися із роботою юристів, які працюють у судовій системі, 
та «поринути» у світ цих професій. 

Від системи безоплатної правової допомоги на заході в якості модератора та ведучої виступила 
директорка Регіонального центру з надання БВПД Світлана Клішина. 

В якості фабули учасники розглядали реальну судову справу, інсценували судовий процес та у 
підсумку «винесли рішення». Для цього діти об’єдналися у 3 команди: «Судді», «Захист» та 
«Обвинувачення». 

Куратором групи «Судді» стала суддя Одеського окружного адміністративного суду Елла 
Катаєва, наставниками групи «Захист» виступав голова Ради адвокатів Одеської області Йосип 
Бронз, а групи «Обвинувачення» - начальник управління підтримання державного обвинувачення 

в суді прокуратури Одеської 
області Юрій Шарнін. 

Кожен зі спікерів роз’яснив 
суть своєї роботи. Діти з 
захопленням слухали, що 
таке судове засідання, які є 
сторони судового процесу, 
про засідання від його 
відкриття до винесення 
рішення. Крім того, керівник 
апарату Приморського 
суду Інна Німас провела 
оглядову екскурсію 
приміщенням суду та 
ознайомила дітей із 
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структурою та організацією його роботи. 

Діти досконально 
проаналізували кейс: 
ознайомилися з правилами 
продажу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів, 
нормативними актами, які це 
регулюють, та напрацювали 
алгоритм поведінки в ситуації, 
яка розглядалася. 

Цього ж дня учасники 
Міжвідомчого комітету 
правосуддя зібралися на 

черговому засіданні, де обмінялися своїми враженнями від проведення заходу та запланували 
провести такі «засідання» для школярів інших шкіл Одеси. 
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В Одеському слідчому ізоляторі провели інформаційний захід щодо захисту виборчих прав 

У приміщенні Одеського слідчого ізоляторувідбувся інформаційний захід з виборчих прав та їх 
захисту, який провели для засуджених осіб 28 березня представники Регіонального центру та 
ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА». 

Протягом інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» Регіональний центр організовує 
правопросвітницькі та інформаційні заходи з питань виборчого права шляхом проведення 
тематичних зустрічей з окремими цільовими аудиторіями, зокрема, з особами, засудженими до 

покарання у вигляді позбавлення волі. 

Засуджені до будь-якого з покарань, 
передбачених ст. 51 КК України, 
продовжують залишатися громадянами своєї 
держави, що мають суб'єктивні права і несуть 
загальногромадянські обов'язки, за винятком 
обмежень, які визначені законом і 
встановлені вироком суду (ч.3 статті 63 
Конституції України). 

Спікерами заходу виступили начальниця 
відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Регіонального 
центру Альбіна Гаврильчик та громадський 
омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО 

«Громадянська мережа «ОПОРА» в Одеській області Максим Теплицький. 

Фахівчиня Регіонального центру обговорила з присутніми нагальні проблеми, що виникають у 
засуджених під час звернення за правничою допомогою до відповідних центрів з надання БВПД. 

Максим Теплицький розповів присутнім, які кроки слід здійснити для того, щоб зробити свій вибір 
у День голосування. Він зазначив, що за підкуп виборців передбачена кримінальна 
відповідальність як для тих, хто підкупає, так і для тих, хто одержує неправомірну вигоду за 
«продаж» свого голосу. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 


