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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 2017 році працівниками системи БПД 

Рівненщини проведено понад 2,5 тис. різноманітних заходів.  
Фахівцями Регіонального та місцевих центрів проводилися правопросвітницькі 

заходи для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей вирішення проблем у 

правовий спосіб; змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 
З метою підвищення правової свідомості українців та 

інформування громадян щодо використання та захисту 

їхніх прав у повсякденному житті в Україні стартував 

загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!». Його 

реалізація проекту відбувається шляхом об’єднання 

зусиль та інфраструктури Уряду, органів Міністерства 

юстиції, системи безоплатної правової допомоги, міжнародних партнерів та інших 

зацікавлених сторін. Саме тому директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Рівненській області Василь 

Овдіюк взяв участь 

телепередачі «Пряма мова» 

на ТРК «Ритм», під час якої, 

зокрема, розповів запуск 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

про розвиток системи 

безоплатної правової 

допомоги, а також про роботу 

відділів представництва у 

місцевих центрах з надання 

БВПД.  
Проект «Я МАЮ 

ПРАВО» стартував у червні 

цього року. Його географія 

охоплює усі міста України, враховуючи віддалені селища, де працюють центри з 

надання БВПД та бюро правової допомоги. За словами директора Регіонального 

центру, в рамках проекту проводиться інформування громадян та надання 

практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами. 
На виконання заходів з реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у звітному 

періоді працівниками системи надання безоплатної правової допомоги області було 

розповсюджено 33 відеороликів, 7390 буклетів на правопросвітницьку тематику. У 

засобах масової інформації проведено 154 інформувань. В різних місцях проведено 

596 правопросвітницьких заходів. 
Система БПД Рівненщини активно підключилася до реалізації масштабної 

кампанії антирейдерських ініціатив Міністерства юстиції.  
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4 серпня директор 

Регіонального центру з надання 

БВПД Василь Овдіюк відвідав 

Спасівську сільську раду 

Здолбунівського району, аби 

застерегти місцевих жителів від 

можливого рейдерського 

захоплення землі чи урожаю.  
Під час робочого візиту з метою 

надання консультацій та роз’яснень 
Василь Овдіюк зустрівся з 

працівниками сільської ради та 

бібліотеки, фельдшерсько-
акушерського пункту, вчителями, фермерами та жителями сіл Спасів та Цурків.  

Питання земельних правовідносин найбільш актуальні для сільських жителів. 

Зокрема, проблеми виникають під час виготовлення документації у зв’язку з вартістю та 

терміном її розроблення, під час оформлення спадщини.  
17 серпня у селищі Мізоч, відповідно 

до розробленого графіку роботи мобільних 

точок доступу до системи БПД у населених 

пунктах Рівненської області, заступник 

директора Регіонального центру Сергій 

Іллюк, радник Міністра юстиції Андрій 

Помазанов та начальник ГТУЮ Іванна 

Смачило консультували місцевих жителів. 
Основні питання, з якими зверталися 

жителі Мізоча, стосувалися, звичайно ж, 

земельних правовідносин: рейдерського 

захоплення земельних ділянок, укладення та 

реєстрація договорів оренди, вирішення 

земельних спорів, порядку отримання 

земельної ділянки тощо. Окрім того, не менш 

актуальними є питання оформлення спадщини, 

отримання пенсії померлої дружини чи 

чоловіка, перерахунок субсидій та ін. 
 

 
 20 серпня директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Василь 

Овдіюк, на запрошення Спасівського сільського 

голови Романа Кравця, прийняв участь у заходах 

з нагоди 530-ї річниці села Цурків.   
В ході проведення правороз’яснювальної 

кампанії особлива увага селян була закцентована 

на останніх ініціативах Мін’юсту щодо 
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недопущення порушень прав 

власників земельних паїв та на 

можливості вільно розпоряджатись 

своєю земельною ділянкою.  
Особливо громадян цікавили 

роз’яснення щодо укладення та 

реєстрації договорів оренди, 

вирішення земельних спорів, порядок 

отримання земельної ділянки, 

порядок зміни цільового призначення 

земельної ділянки, отримання 

земельних ділянок учасниками 

антитерористичної операції, а також 

можливість передачі земельної 

ділянки в суборенду, якщо в договорі оренди така умова не зазначена. 
 Після проведення інформування 

громадян про їх права, директор РЦ в 

приміщенні сільської школи провів 

прийом жителів села, котрі виявили 

бажання отримати консультацію та 

правову допомогу. Зокрема, двоє 

сільських жителів звернулися з 

питанням дострокового отримання 

орендної плати за землю, в зв’язку з тим, 

що перебувають на даний час у 

скрутному матеріальному 

становищі.  Користуючись тим, що під 

час святкування дня заснування села 

були присутні  представники  сільськогосподарського  підприємства, яке орендує землю, 
директор РЦ мав змогу обговорити з ними вказане питання. В результаті чого була 

досягнута домовленість щодо виплати заявникам орендної плати достроково. 
14.09.2017 р. очільник 

Сарненського МЦ Микола Павлюк на 

запрошення виконкому Немовицької 

сільської ради, взяв участь у сесії її 

депутатів. Очільник Сарненського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги проінформував присутніх 

про повноваження ОМС у сфері 

земельних правовідносин, зокрема 

щодо стягнення плати за землю та 

затвердження генерального плану”.  
Всього за звітний період під час 

роботи мобільних точок доступу до системи БПД у 97 населених пунктах Рівненської 

області, що були проведені згідно Графіку, розробленого задля реалізації масштабної 

кампанії антирейдерських ініціатив Міністерства юстиції, було проведено робочих 
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зустрічей із 102 державними, громадськими організаціями та органами місцевого 

самоврядування, 868 особам надано роз’яснення та правову допомогу.  
Боротьба з рейдерським захопленням землі чи зібраного збіжжя стала в Україні 

дуже актуальною. Тому в кожній області працюють мобільні точки доступу до 

системи безоплатної правової 

допомоги з метою консультування 

громадян щодо можливих 

рейдерських атак. Окрім того, з 

ініціативи Міністра юстиції Павла 

Петренка в регіонах створені 

оперативні штаби, які реагують на 

спроби захоплення землі чи зібраного 

збіжжя. У засіданнях антирейдер-
ського штабу Рівненської області 

постійно приймає участь директор 

Регіонального центру з надання 

БВПД Василь Овдіюк.  

28 травня команда з 21 

працівника системи надання БВПД 

Рівненщини та адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу, разом з 

директором Регіонального центру 

Василем Овдіюком долучилися до 

проведення щорічного фольклорно-

етнографічного свята «Музейні 

гостини», що вже у 25-те відбулося на 

подвір’ї та прилеглій території 

Рівненського обласного краєзнавчого 

музею. Попри знайомства з 

творчістю та майстер-класами 

народних майстрів, професійних 

навчальних закладів, фольклорних 

колективів і виконавців-аматорів 

рівняни та гості міста мали 

можливість завітати до 

влаштованого мобільного пункту 

БВПД та отримати як інформацію 

про діяльність системи надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, так і вичерпні юридичні 

консультації та роз’яснення. Крім прийому та консультування громадян 

працівниками Рівненського Регіонального та місцевого центрів проведено вуличне 

інформування, в рамках якого було роздано понад тисячу інформаційних буклетів 

про роботу БВПД. 
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Під час здійснення Урядом України 

низки реформ, кожна з них так чи інакше 

втручається в інтереси жителів сіл та 

селищ, особливо актуальними є питання 

щодо реформ у сфері децентралізації. 

Тому, кожен виїзний захід не обходиться 

без зустрічі із представниками органів 

місцевого самоврядування та 

обговорення низки ключових реформ, 

правових потреб територіальної громади. 

Особливо важливою є діяльність щодо 

інформування жителів про їх права та 

шляхи їх реалізації, зміни у 

законодавстві, соціальні пільги та 

гарантії, про можливість доступу до 

БВПД. Такі зустрічі відбувались у межах 

територіальної юрисдикції місцевих 
центрів з надання БВПД та відповідних 

структурних підрозділах. 
Підвищення правової обізнаності громадян – одне з найважливіших завдань 

системи безоплатної правової допомоги. Таким чином, правопросвітництво посідає 

першочергове місце у планах діяльності центрів з надання БВПД.  
17 вересня, в парку імені Тараса 

Шевченка, що в Рівному, під час 

святкування Дня міста функціонував 

виїзний пункт консультування громадян за 

участю правників Рівненського місцевого 

центру та фахівців ГТУЮ у Рівненській 

області. 
Правові консультації фахівці системи 

безоплатної правової допомоги надавали 

під час обласного свята в рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю 

право». 
Незважаючи на святковий настрій, рівняни озвучували важливі та актуальні 

для них питання, що стосувалися різних 

галузей права, зокрема, сімейного, 

цивільного, земельного тощо. Правники 

системи БПД також надали роз’яснення щодо 

порядку призначення субсидій, соціальних 

виплат, зміни цільового призначення 

земельної ділянки, переліку документів, 

необхідних для виїзду за кордон, розміру 

аліментів на малолітню дитину. 
24 серпня 2017 року, головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та 
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взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Аліна 

Харченко долучилася до святкування державного свята, що проходило у місті 

Сарнах. Зокрема, в рамках вуличного інформування, фахівець системи безоплатної 

правової допомоги проінформувала гостей і жителів міста про систему безоплатної 

правової допомоги, де її можна отримати та хто має на неї право.  
14.02.2017 року з метою налагодження 

співпраці, розвитку партнерських мереж та 

взаємодії з органами місцевого самоврядування, 

директор Сарненського місцевого центру 

Микола Павлюк взяв участь у семінар-навчанні 

організованому для секретарів сільських та 

селищних рад Сарненського районну, що 

відбувся у приміщенні Сарненської районної 

державної адміністрації; 

Працівники системи БПД 

Рівненщини активно долучилися 

до проведення різноманітних 
заходів з нагоди Всеукраїнського 

тижня права, який традиційно 

проводиться у перший тиждень грудня та має на меті підвищення рівня правової 

освіти громадян.  
Фахівці Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД при проведенні 

заходів охоплювали різноманітні категорії громадян: не лише школярів, студентів 

чи педагогів, а й також працівників правоохоронних органів, установ виконання 

покарань, засуджених тощо. Наразі це особливо актуально у зв’язку з прийняттям 

суттєвих змін до законодавства. 
5 грудня, директор Регіонального центру Василь Овдіюк та його заступник 

Сергій Іллюк, а також головний спеціаліст РЦ Олександр Кузик відвідали вчора 

Полицьку виправну колонію №76. 
Фахівці системи БПД роз’яснили 

працівникам установи відбування 

покарань діючі положення 

законодавства щодо процедури та 

порядку застосування до засуджених 

заохочень і стягнень, роботи 

дисциплінарної комісії установи, 

механізму оскарження її рішень а 

також отримання послуг центру 

безоплатної вторинної правової 

допомоги з цих питань.  
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Згодом з метою охоплення якомога більшої кількості засуджених Василь 

Овдіюк, Сергій Іллюк та Олександр Кузик провели декілька особистих прийомів у 

різних кімнатах. Засудженим, зокрема, роз’яснили типові помилки, які вони 

допускають при написанні звернень про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також відповіли на актуальні для них запитання. Всього учать у 

заходах взяли понад 80 засуджених та 27 працівників виправної колонії. 
Аналогічні заходи були проведені в Катеринівській ВК-46, Городищенській 

ВК-96 та Городоцькому виправному центрі № 131 
Тим часом начальник 

відділу начальник відділу 

забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів 

Світлана Бідюк на базі 

Рівненського професійного 

училища Департаменту поліції 

охорони провела лекцію на 

тему «Правові підстави 

затримання. Особливості 

затримання окремих категорій 

осіб (неповнолітніх, осіб з особливими потребами, іноземців, біженців, 

представників національних меншин)». 
Участь у заході взяли начальник Управління патрульної поліції в м. Рівне 

Сергій Мерчук та близько 60 курсантів патрульної поліції. Зокрема, під час лекції 

обговорювалися підстави та процесуальний порядок затримання в порядку КПК 

України, підстави адміністративного затримання, а також права особи при 

затриманні. Також присутні обговорили порядок інформування центрів з надання 

БВПД про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Також на виконання 

Меморандуму про співпрацю 

між Національною поліцією 

України та Міністерством 

юстиції України у сфері 

надання безоплатної правової 

допомоги заступник 

начальника відділу організації 

надання БВПД Регіонального 

центру Павло Бірук та 

старший інспектор з 

особливих доручень відділу 

Уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності УЗПЛ НПУ Надія Берлінець провели для працівників 

Дубенського, Радивилівського, Млинівського, Демидівського, Острозького, 

Корецького та Гощанського відділів поліції 7 семінарів-практикуми щодо порядку 

інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання осіб. Та 
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ознайомили правоохоронців із суттєвими змінами до діючого законодавства, які 

набирають чинності з 15 грудня 2017 року. 
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права Регіональним та місцевими 

центрами проведено 87 правопросвітницьких заходів, участь у яких взяли понад 

2280 громадян. 
На виконання завдання щодо розвитку мережі партнерів та незалежних 

провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної 

допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 28 серпня, у приміщенні 

Прокуратури Рівненської області директор Регіонального центру з надання БВПД 

Василь Овдіюк взяв участь у семінарі на тему «Питання організації роботи, 

документування діяльності та обліку 

роботи зі зверненнями.  
Проблемні питання щодо особистого 

прийому громадян, розгляду звернень 

та запитів в органах прокуратури 

Рівненської області». Василь Овдіюк 

зупинився на питанні взаємодії 

системи безоплатної правової 

допомоги з органами прокуратури для 

забезпечення конституційних прав 

громадян у кримінальних 

провадженнях. Це стосується як і 

досудового слідства, так і розгляду 

кримінальних справ у судах, зокрема, шляхом своєчасного залучення захисника. Окрім 

того, директор Регіонального центру закцентував увагу на забезпеченні прав затриманих 

на своєчасну правову допомогу, своєчасне направлення повідомлення про затримання 

особи та допуск адвоката до затриманого громадянина. 
03 лютого 2017 року працівники 

Регіонального та місцевого центрів з 

надання БВПД, на чолі з директором РЦ 

Василем Овдіюком, прийняли участь в 

науково-практичній конференції на тему: 
«Соціально-правовий захист та медико-
психологічна реабілітація учасників 

антитерористичної операції», 

організованої Всеукраїнським 

об’єднанням учасників АТО «Українці-
разом», під головуванням Голови 

правління ВОУ АТО «Українці - разом» 

Руслана Руденка. 
У конференції також взяли участь 

керівники Рівненської обласної і районної рад та адміністрацій, представники 

громадських об’єднань та рухів, науковці, очільники військових формувань, 

учасники антитерористичної операції (близького 170 чоловік).  

У своєму виступі на тему «Державні гарантії правового захисту учасників 

антитерористичної операції та членів їх родин: стан і перспективи вирішення на 

місцевому рівні» Василь Овдіюк звернув увагу присутніх на зміни в законодавстві 



щодо розширення безкоштовного доступу учасників АТО до безоплатної правової 

допомоги не лише з питань їх соціального захисту, як це було дотепер, а з будь-
яких інших питань. 

07 лютого 2017 року в приміщені 

Рівненської обласної державної 

адміністрації відбулося засідання 

обласного штабу з питань координації 

роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб під 

керівництвом заступника голови 

Рівненської облдержадміністрації 

Ігоря Тимошенко. 
Участь у заході взяв Василь 

Овдіюк, директор Регіонального 

центру з надання БВПД, якій 

інформував присутніх про роботу 

системи БПД області з правового захисту учасників антитерористичної операції. 
26 квітня 2017 року в 

Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області, в рамках 

завершального етапу місії керівників 

новоствореного управління «Львівська 

міжрегіональна ресурсно-комунікаційна 

платформа» (далі – МРКП) на чолі з 

начальником управління Барбарою 

Калюжною, відбувся конструктивний 

діалог між працівниками системи БВПД 

та адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, щодо 

можливих кроків в реалізації завдань новостворених МКРП  
21 квітня 2017 року в приміщенні 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 

відбулася зустріч працівників системи 

БВПД із представниками громадської 

організації «Кримська діаспора 

Рівненщини» у рамках реалізації 

проекту «Моніторинг надання послуг 

Регіональними центрами безоплатної 

вторинної правової допомоги при 

затриманні громадян», який 

здійснюється за підтримки 

Європейського Союзу, в межах проекту «Українська регіональна платформа 

громадянських ініціатив», що співадмініструється РОГО «Комітет виборців 

України». 



25.05.2017 року у конференц-залі 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 

проведено круглий стіл «Взаємодія 

системи БВПД з уповноваженими 

органами з питань пробації». У 

заході взяли участь директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 
Василь Овдіюк, директор 

Рівненського місцевого центру Алла 

Негрей, начальник Рівненського 

міськрайонного відділу з питань 

пробації Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції Надія Трусік, 
завідувач сектором ювенальної 

пробації міста РівногоЮрій 

Омельчук, а також інші працівники 

системи БВПД та органів 

пробації.Учасники зустрічі обговорили бачення майбутньої співпраці. За 

результатами проведених зустрічей з співробітниками органів пробації області був 

укладений Меморандум про співробітництво який підписаний директором 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області Василем Овдіюком та начальником Управління пробації 

Західного межрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції Богданом Гедзем.  
17 серпня в Млинові відбувся 

круглий стіл з нагоди першої річниці 

діяльності Млинівського бюро 

правової допомоги. Участь у 

круглому столі взяли працівники 

системи БВПД Рівненщини на чолі з 

директором РЦ з надання БВПД у 

Рівненській області Василем 

Овдіюком, представники органів 

місцевого самоврядування, судових 

та правоохоронних органів, 

юридичної спільноти, громадських 

організацій та адвокати, які надають 

БВПД. 



Секретар Млинівської селищної 

ради ОТГ Олександр Міщанюк та 

заступник  Демидівської районної 

ради Віталій Конський дали високу 

оцінку діяльності бюро правової 

допомоги. Вони також зазначили, що 

взаємодія та співпраця установ, 

органів місцевого самоврядування та 

інших державних органів з 

Млинівським бюро правової 

допомоги є дуже важливою, адже 

жителі районів завжди можуть 

отримати кваліфіковані юридичні 

консультації та роз’яснення, а також 

захистити свої права у суді. 
Окрім того, присутні адвокати, які 

надають безоплатну вторинну правову 

допомогу: Андрій Лейковський, Юрій 

Ляшук, Валентин Мервінський та Петро 

Панчина розповіли про свою співпрацю 

з Млинівським бюро, завдяки якій вони 

захищають права вразливих верств 

населення та висловили своє бачення 

розвитку системи безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
16 червня, у Рівному 

відбувся круглий стіл, який 

організувало відділення 

Асоціації правників України в 

Рівненській області, 

присвячений обговоренню 

питань щодо окремих аспектів 

державної реєстрації в Україні. 
Участь у заході також взяли 

працівники Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Рівненській області, а також 

адвокати, які надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу.  
Питання, які обговорювали під час круглого столу, стосувалися, зокрема, 

особливостей державної реєстрації громадських об'єднань, відповідальності 

державних реєстраторів, розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а також 

актуальних питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 



02.03.2017 року директором 

Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Миколою 

Павлюком, головним спеціалістом 

відділу правопросвітництва та взаємодії 

із суб'єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Аліною 

Харченко здійснено робочий візит до 

Миляцької об'єднаної територіальної 

громади та до створеного нею Центру 

надання адміністративних послуг. Така 

комунальна установа (Центр надання 

адміністративних послуг), до речі перша в 

Україні, створена Миляцькою об’єднанню 

територіальною громадою Дубровицького 

району. В рамках зустрічі директором 

Сарненського МЦ з надання БВПД з 

головою вищезазначеної об'єднаної 

територіальної громади  обговорено 

напрями співпраці, а саме надання в 

майбутньому методичної допомоги та напрацювання нових підходів до надання 

безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування.  
Для налагодження ефективної 

співпраці з Рівненською міською радою 

директор Рівненського місцевого центру 

Алла Негрей зустрілася з міським 

головою Володимиром Хомком. 
Директор Рівненського МЦ 

розповіла про діяльність місцевого 

центру, про зміни в законодавстві, що 

стосуються безоплатної правової 

допомоги і можливості її реалізації. Були 

обговорені варіанти взаємодії міського 

голови з місцевим центром для надання 

юридичних консультацій громадянам, які звертаються за допомогою до міської 

ради. 
У результаті зустрічі сторони домовилися про спільне проведення особистих 

прийомів громадян міським головою разом спільно з юристами місцевого центру. 



16 лютого, в приміщенні 

Рівненської обласної універсальної 

наукової бібліотеки відбулася прес-
конференція за результатами 

діяльності громадської приймальні 

Української Гельсінської спілки з прав 

людини в м. Рівному, під час якої її 

учасники обговорювали, зокрема, 

питання надання безоплатної правової 

допомоги на Рівненщині. 
Участь у заході взяли директор та 

заступник директора Регіонального 

центру з надання БВПДВасиль Овдіюк та Сергій Іллюк, координатор та юрист 

громадської приймальні УГСПЛ в м. РівномуМарія Цип’ящук та Олена Романова, 
а також начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській 

області Іванна Смачило.  
03 лютого 2017 року керівництво Регіонального 

центру з надання безоплатної правової допомоги в 

Рівненський області та адвокати, які співпрацюють із 

системою БВПД взяли участь в круглому столі 

відділення ВГО «Асоціація правників України» в 

Рівненський області «Адвокатське розслідування» 
Модератором заходу був Сергій Удовиченко, 

адвокат, голова відділення Асоціації правників України 

в Рівненській області, член Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури України від 

Рівненської 

області, голова АО «Удовиченко і 

партнери». 
Обмін думками сприяв збагаченню 

знань адвокатів, які співпрацюють із 

системою БВПД, та підвищенню якості 

надання правової допомоги населенню в 

цілому. 
 

З метою підвищення своєї кваліфікації 
11 серпня, працівники Регіонального і 
Рівненського місцевого центрів та 

адвокати, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, взяли участь у дискусії 

на тему «ІТ-бізнес та його специфіка в 

Україні». Захід організований відділенням 

Асоціації правників України в Рівненській 

області. 



29.03.2017- у Рівненській обласній 

універсальній науковій бібліотеці (РОУНБ) 

жителі Рівненського краю отримали безоплатну 

правову допомогу під час дистанційного 

онлайн-консультування на тему: «Поведінка 

учасників дорожньо-транспортної пригоди». 

Слухачі вебінару отримали кваліфіковані 

відповіді на запитання, що стосувалися прав та 

обов`язків учасників дорожньо-транспортної 

пригоди, порядок притягнення до адміністративної та кримінальної 

відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані та 

наявності страхового полісу та ін. Загалом у правовому онлайн-заході взяли участь 

17 центральних районних та міських бібліотек Рівненської області. 
Підвищення правової обізнаності громадян – одне з найважливіших завдань 

системи безоплатної правової допомоги. Таким чином, правопросвітництво посідає 

першочергове місце у планах діяльності центрів з надання БВПД. 
Ще однією із ефективних форм 

співпраці із органами державної влади 

стало входження працівників бюро 

правової допомоги до координаційних рад 

при Володимирецькій та Березнівській 

райдержадміністраціях. Так, 28.04 2017 
року заступник Володимирецького бюро 

правової допомоги Ірина Демидчик стала 

членом Володимирецької районної 

міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення. Тим 

часом, Юлія Пахальчук, головний спеціаліст Березнівського бюро правової 

допомоги, увійшла до складу Березнівської районної координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. 
13 червня 2017 року Пахальчук Юлія, як член районної координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі 

людьми в рамках проекту "Мир та безпека в Україні - зусиллями жіночих громад" 

взяла безпосередньо участь у тренінгу. 

Даний захід проводився за ініціативи 

Рівненського обласного об’єднання 

громадян «Центр підтримки 

громадських ініціатив «Чайка». Також 

участь у тренінгу взяли представники 

управління соціального захисту 

населення, відділу освіти, відділу 

охорони здоров’я, а також практичні 

психологи навчальних та дошкільних 

навчальних закладів. 
 



16.01.2017 Рівненський місцевий центр 

спільно з Координаційною радою молодих 

юристів при Головному територіальному 

управлінні юстиції в Рівненській області, 

ГО «Правовий супровід «АДАМАРІС» і 

Рівненським міським Палацом дітей та 

молоді організували свято для дітей 

Рівненського обласного дитячого 

туберкульозного санаторію «Новостав», 

приуроченому святкування Старого 

Нового Року. 
Доброю традицією вже стало для 

працівників системи безоплатної вторинної 

правової допомоги Рівненщини 1 червня у 

День захисту дітей привітання малечі зі 

святом. Команда регіонального та місцевого 

центрів з надання БВПД у Рівненській 

області, уже вкотре відвідала Комунальний 

заклад обласний дитячий туберкульозний 

санаторій “НОВОСТАВ”. Напередодні 

серед працівників було проведено 

благодійну акцію, по збору дитячих книг, 

речей та іграшок, які разом із 

солодощами передано малюкам. 

Працівники БВПД власними силами 

провели розважальну програму, яка 

складалась із конкурсу малюнків на 

асфальті для наймолодших, правничої 

вікторини та конкурсів для старших. 

Найактивніші дітки були відзначені 

солодким заохочувальними призами, 

іграшками та грамотами за активну 

участь у святі. Також, діти із 

захопленням прослухали історію 

виникнення такого свята та розповідь 

про їхні основні права та обов’язки. 
Напередодні Дня Незалежності 

України фахівці Регіонального та 

місцевого центрів і Рівненського бюро 

правової допомоги знову завітали до 

санаторію. Напередодні серед 

працівників центрів з надання БВПД 

відбулася благодійна акція зі збору 

дитячих книг, одягу та іграшок. Усі ці 

речі разом з солодощами та фруктами 

передали близько 40 дітлахам віком від 

4 до 16 років, які наразі перебувають у 



закладі. Працівники центрів з надання безоплатної правової допомоги запросили 

також аніматора, який організував розважальну програму та святкову дискотеку. 

Окрім того, діткам розповіли про те, що необхідно їм знати, – про їхні права. 

Зокрема, це невід'ємне право на життя, на любов і піклування, на захист від 

викрадення та продажу, рівність прав дітей, право на власну думку, на особисте 

життя, на інформацію, на медичну допомогу, на повноцінне харчування, на освіту, 

на розвиток талантів, на відпочинок, право знати свої права та інші. 
Розповсюдження матеріалів та новин про діяльність системи безоплатної 

правової допомоги Рівненщини, зокрема, Регіонального центру та місцевих центрів 

з надання БВПД, систематично проводиться на офіційному сайті Регіонального 

центру та у засобах масової інформації. Протягом 2017 року розміщено інформацій 

про роботу центрів у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації 

понад 1060 разів, проведено 61 інформаційно-роз’яснювальних виступів на радіо та 

ТБ. 
 

 
 
 

Окрім того, усі новини з офіційного сайту РЦ дублюють на сторінці 

Регіонального центру у мережі Facebook, на яку підписано 431 учасник. Важливо, 

що під публікацією у Facebook зазначається кількісне охоплення  



 
 

З метою поширення інформації про 

діяльність та здобутки системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини Регіональний центр з 

надання БВПД 18 січня, в 

інформаційно-освітньому центрі 

InfoHub відбулася прес-конференція за 

підсумками роботи системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини та Головного 

територіального управління юстиції у 

Рівненській області за 2016 році. Участь 

у заході взяв директор Регіонального центру 
Василь Овдіюк, начальник ГТУЮ Іванна 

Смачила, керівники його структурних 

підрозділів та представники ЗМІ. 
23.01.2017 директор Рівненського 

місцевого центру та працівник відділу 

«Рівненське бюро правової допомоги» були 

запрошені на інтерв’ю для передачі «Пряма 

мова» на ТРК «Ритм». Під час даної зустрічі 

директор місцевого центру розповіла про 

систему безоплатної правової допомоги в 

Україні і порядок її отримання та роз`яснила 



категорії суб`єктів права безоплатної вторинної правової допомоги. 

27 лютого, директор Регіонального 

центру з надання БВПД Василь Овдіюк 

взяв участь телепередачі «Пряма мова» 

на ТРК «Ритм», під час якої, зокрема, 

розповів про роботу системи БПД за рік, 

про те, чого вдалося досягти, а також про 

плани на майбутнє. Василь Овдіюк 
акцентував увагу телеглядачів на 

діяльності центрів з надання БВПД, 

детально зупинившись на 

функціонуванні Регіональних центрів, 

які надають допомогу у кримінальних провадженнях. Окрему увагу він звернув на 

такому важливому питанні, як розширення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги. 
Співпраця з засобами масової інформації 

– це ефективна можливість донесення 

інформації про діяльність та здобутки 

системи безоплатної правової допомоги 

Рівненщини до якомога більшої кількості 

населення. 
Тому заступник директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській області 

Сергій Іллюк взяв участь у передачі 

«Детальний новинний огляд» на місцевому 

телебаченні. 
Директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк  взяв участь телепередачі 

«Пряма мова» на ТРК «Ритм», під час якої, зокрема, розповів про роботу системи 

безоплатної правової допомоги Рівненщини рік, про те, чого вдалося досягти, а 

також про плани на майбутнє. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfn6Bh5K3GE


Зокрема, увагу телеглядачів Василь Овдіюк  акцентував на реалізації 

національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», мета якого – 
покращення обізнаності українців про їхні права та можливості їх захисту. Також 

директор Регіонального центру розповів телеглядачам про проведення 

Всеукраїнського тижня права та участі системи БПД у його реалізації. 
Відповідно до розробленого плану проведення спільних заходів для роз'яснення 

основних моментів при затриманні працівниками поліції громадян, у 

Сарненському відділі поліції пройшов практичний семінар. 
Такий захід відбувся на 

виконання Меморандуму про 

співпрацю між Національною 

поліцією України та 

Міністерством юстиції 

України у сфері надання 

безоплатної правової 

допомоги, адже одним з 

напрямків такої діяльності є 

зустрічі з працівниками 

відділень поліції для 

обговорення дотримання вимог Кримінального-процесуального кодексу України 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення при затриманні 

громадян. 
Тому м. Сарни з робочим візитом відвідали в.о. директора Регіонального центру 

з надання БВПДСергій Іллюк,старший інспектор з особливих доручень відділу 

Уповноважених Голови з питань 

контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності УЗПЛ НПУНадія 

Берлінець та Регіональний представник 

секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини у Рівненській 

області Олег Торкунов.Під час зустрічі для працівників Сарненського відділення 

поліції був проведений практичний семінар на тему «Дотримання вимог 

Кримінального-процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення при затриманні громадян».  
Таки заходи протягом 2017 року були проведені практично в усіх відділах 

ГУНП України в Рівненській області. 
Задля обговорювання питання 

проведення подальших зустрічей з 

поліцейськими Рівненщини, а також 

налагодження ефективнішої співпраці між 

установами  у приміщенні Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській 

області відбулася зустріч керівного складу 

РЦ та Старшого інспектора з особливих 

доручень відділу Уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням  прав 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002887-16


людини в поліцейській діяльності УЗПЛ НПУ Надії Берлінець.. Така взаємодія 

полягає у проведенні спільно з фахівцями системи безоплатної правової допомоги 

заходів для підготовки патрульних поліцейських перед їх заступанням на 

чергування, а також зустрічей з працівниками відділень поліції для обговорення 

дотримання вимог Кримінального-процесуального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення при затриманні громадян. 
Працівниками центрів з надання БВПД систематично проводилась робота щодо 

інформування жителів Рівненщини про можливість скористатись доступом до он-
лайн сервісів Міністерства юстиції України у приміщеннях місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги. 

Протягом звітного періоду 1408 осіб скористались доступом до он-лайн сервісів. 
15.09.2017 з метою інформування 

якнайширшого кола осіб про свої права, 

фахівці Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організували виставку 

інформаційних матеріалів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги на 

тему: “Сарнененський МЦ з надання БВПД 

інформує” на базі Сарненської централізованої системи публічно-шкільних 

бібліотеки. Зокрема, читачі мають змогу ознайомитися із правовою інформацію на 

наступні теми : “Що таке безоплатна правова допомога?” , “Твої права-твій захист 

(правові орієнтири для кожної дитини)”, “Встановлення належності особі 

правовстановлюючих документів”, “ Встановлення факту родинних відносин”,“ 

Зняття з реєстрації місця проживання”, “Поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника”, “Порядок розірвання шлюбу” , “Умови призначення і 

виплати допомоги при народженні дитини”, “Позбавлення батьківських прав: 

підстави та порядок розгляду”, “Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме 

майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на 

майно”, “Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення”, 

”Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 

комунальної власності”, “Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної 

плати”. Також, до уваги читачів бібліотеки запропоновано інформаційні буклети 

про всеукраїнський проект “Я МАЮ ПРАВО” , зокрема буклети на такі теми : “ 

Забирають бізнес?, “Відбирають майно”, “Не знаєш як вирішити спір?”, 

“Вимагають хабар за іспит чи навчання” ; 

 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 
 
23 серпня, у Рівному 

відбувся круглий стіл, 

організований Регіональним 

центром з надання БВПД, 

Кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією 

адвокатури та Радою адвокатів 

Рівненської області. Директор 

Регіонального центру Василь 

Овдіюк поінформував 

присутніх про стан надання 

безоплатної правової допомоги 

на Рівненщині, статистику 

видачі доручень, а також про 

якість надання БВПД як 

адвокатами, які співпрацюють з 

Регіональним і місцевими 

центрами, так і працівниками цих 

центрів та бюро правової 

допомоги. Голова 

Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Рівненської 

області Світлана Сурікова, в свою 

чергу, розповіла про стан 

розгляду заяв про неякісне 

надання правової допомоги 

адвокатами області та, зокрема, 

тими, які співпрацюють з 

центрами з надання БВПД. 

Особливу увагу Світлана Сурікова приділила питанню залучення адвокатів до 

проведення окремої процесуальної дії. Окрім того, адвокати схвально сприйняти 

новину про затвердження Постанови Кабінету Міністрів щодо підвищення оплати 

адвокатських послуг з 1 січня наступного року вдвічі, а також про удосконалення 

умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД. 
Варто також зазначити, що адвокати наголосили на необхідності розроблення 

загальнодержавних стандартів адвокатської діяльності з метою покращення якості 

надання правової допомоги. 
Під час проведення круглого столу також обговорювалося питання створення 

офісів громадського захисту. Зокрема, після ознайомлення з проектом контракту, 

який повинен укладатися з адвокатами, учасники заходу заявили про його 

невідповідність вимогам діючого законодавства. 
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На завершення круглого столу адвокати високо оцінили діяльність системи 

безоплатної правової допомоги, зазначивши про необхідність удосконалення та 

внесення змін щодо певних аспектів діяльності системи загалом.  
9 вересня, у приміщенні 

Сарненського місцевого 

центру відбулася робоча 

зустріч з адвокатами 

Сарненщини за участю 

директора Регіонального 

центру Василя Овдіюка та 

начальника відділу 

представництва МЦ Марини 

Дрожжин. У зв’язку з 

необхідністю залучення нових 

адвокатів для надання БВПД, 

на зустрічі були присутні ті, 

хто співпрацює з Сарненським 

місцевим центром, а також ті, 

хто не надають безоплатну вторинну правову допомогу.  
29 вересня, у приміщенні Регіонального центру з надання БВПД відбувається 

одноденний каскадний тренінг для фахівців системи безоплатної правової 

допомоги з кримінально-правових та кримінально-процесуальних питань. Участь 

заході, організованому за підтримки проекту Ради Європи «Подальша підтримка 

реформи кримінальної юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового 

сприяння уряду Данії, беруть працівники бюро правової допомоги, місцевих 

центрів, які безпосередньо працюють із клієнтами, а також фахівці Регіонального 

центру з надання БВПД. Тренінг проводить начальник відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів, адвокат-тренер 

Світлана Бідюк.  

http://www.coe.int/uk/web/kyiv/support-to-the-criminal-justice-reform-in-ukraine
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26 жовтня, до Регіонального центру 

завітала у повному складі новообрана Рада 

адвокатів Рівненської області з метою 

обговорення основних питань подальшої 

співпраці. 
У вступному слові директор Регіонального 

центру з надання БВПД Василь Овдіюк 

розповів присутнім про розвиток системи 

безоплатної правової допомоги, а також про її 

діяльність у Рівненській області.  
Зокрема, Василь Овдіюк зазначив, що до центрів з надання БВПД та бюро 

правової допомоги з початку 2017 року вже звернулося майже 13 тисяч жителів 

Рівненщини, з яких майже 3 тисячі 

потребували вторинної правової 

допомоги для представництва та 

захисту своїх інтересів.  
Особливу увагу директор 

Регіонального центру приділив моделі 

поступового залучення адвокатів ex 

officio до моделі Офісів громадського 

захисту у кримінальних 

провадженнях. Також він звернувся до 

Ради адвокатів Рівненщини з проханням рекомендувати достойних адвокатів для 

роботи в зазначених офісах. 
Окрім того, Василь Овдіюк 

проінформував присутніх, що 

розроблений проект Стандартів якості 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та 

представництва у кримінальному 

процесі у вересні був схвалений Радою 

адвокатів України. 
У свою чергу голова Ради адвокатів 

Рівненської області Сергій Удовиченко 

наголосив на важливості співпраці з системою безоплатної правової допомоги та 

необхідності проведення спільних заходів з метою підвищення якості надання 

правових послуг. 
Варто також зазначити, що адвокати 

Алла Філатова та Ганна Лазарчук, які 

упродовж тривалого часу співпрацюють 

з центрами з надання БВПД, високо 

оцінили діяльність системи безоплатної 

правової допомоги. 
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В жовтні 2017 року у приміщенні Регіонального центру з надання БВПД 

відбулася зустріч директора 

Регіонального центру Василя Овдіюка з 

керівництвом Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури та 

Ради адвокатів Рівненської області, а 

також юристами, які готуються отримати 

адвокатські посвідчення. 
 

Оскільки більшість присутніх на 

зустрічі – це юристи, які готуюся стати 

адвокатами, склавши відповідні 

іспити та пройшовши 

стажування, керівництво 

Регіонального центру та органів 

адвокатського самоврядування 

Рівненщини домовилися, що з 

метою підвищення кваліфікації, 

набуття практичних навичок 

роботи юриста майбутні адвокати 

долучатимуться надання 
безоплатної первинної правової допомоги та проведення правопросвітницьких 

заходів. 
 

В грудні 2017 року у Регіональному центрі з 

надання БВПД відбувся семінар щодо 

впровадження стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному, адміністративному процесах та 

представництва у кримінальному процесі.  

Захід організований спільно 

Радою адвокатів Рівненської області 

та Регіональним центром з надання 

БВПД. Участь у семінарі, зокрема, 

взяли заступник директора РЦ Сергій 

Іллюк, а також адвокати, які надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу. 
 Модератором заходу виступила 

адвокат, голова Комітету з питання БВПД Ради адвокатів Рівненської області Ганна 

Лазарчук, яка зосередила увагу присутніх на меті та цілях впровадження 

зазначених стандартів і наголосила на важливості їх дотримання. Це, зокрема, 

дозволить підвищити якість послуг, які надаються у системи безоплатної правової 

допомоги. 
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Також під час семінару обговорювалося роль комісій з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги в 

підвищенні стандартів надання адвокатами такої допомоги у цивільному та 

адміністративному процесах. 
28 грудня 2017 року, в 

приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Рівненській 

області відбулось засідання 

конкурсної комісії з відбору 

адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
На порядку денному комісії 

стояли питання про допуск адвокатів 

до участі у конкурсі за результатом 

розгляду надісланих документів, 

оцінювання адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або 

відсутності застосування дисциплінарних стягнень, результатів проходження 

дистанційного курсу, а також прийняття рішення про допуск адвокатів до участі у 

другому етапі конкурсу. 
До складу комісії увійшли 

Василь Овдіюк - директор 

Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Рівненській області; Світлана 

Бідюк - начальник відділу 

забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області; Олег 

Полюхович - голова Апеляційного суду Рівненської області; Сергій Удовиченко - 
голова Ради адвокатів Рівненської області; 

Світлана Сурікова - голова Кваліфікаційно - 
дисциплінарної комісії адвокатури 

Рівненської області; Алла Філатова - 
адвокат, голова Рівненського відділення 

ВГО “Асоціація правників України”; 

Володимир Якимчук - директор 

Рівненського інституту Київського 

університету права НАН України; Іванна 

Смачило - начальник Головного 

територіального управління юстиції у 

Рівненській області; Наталія Яцюк - перший заступник начальника Головного 

територіального управління юстиції у Рівненській області.  



Директором Регіонального центру з надання БВПД в Рівненській області 

Василем Овдіюком зазначено, на конкурс від адвокатів Рівненщини надійшло 56 
заяв.  

Комісія, опрацювавши подані адвокатами документи, які були сформовані у 

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

результати дистанційного навчання, адвокати показали ґрунтовні знання та 

отримали від 33 до 40 балів із 40 можливих.  
За результатами першого етапу конкурсу, прийнято рішення допустити до 

участі у другому етапі 52 адвокати із 56. Чотири адвокати, які не проходили 

дистанційний курс, не допущені до другого етапу. 

 
 

 

[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. 
На керівній раді директорів системи 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Рівненщини обговорювалися 

питання та приймалися рішення щодо формування штатного розпису та кошторису 

асигнувань регіонального та місцевих центрів на 2017 рік, забезпечення контролю 

розподілу доручень адвокатам.  



 16 березня, 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. 
Особливу увагу присутні приділили 

оптимізації системи БПД Рівненщини. 
На розгляд керівництва Координаційного центру внесені пропозиції щодо 

внесення змін в структуру системи БПД області, штатного розпису та кошторисних 

призначень. 
18 травня, у приміщенні 

Регіонального центру відбулася семінар-
нарада за участю працівників системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини на тему «Діяльність системи 

БПД Рівненщини у 2017 році. 

Покращення взаємодії та 

результативності. Обмін досвідом». 

Основна мета проведеного заходу – 
покращення роботи центрів з надання 

БВПД та бюро правової допомоги. У 

вступному слові директор Регіонального центру Василь Овдіюк охарактеризував 

загальний стан справ, навів статистичні дані діяльності центрів з надання БВПД 

Рівненщини та зазначив, що одним з пріоритетних завдань системи БПД наразі є 

децентралізація повноважень. Заступник 

директора Сергій Іллюк у своєму виступі 

висвітлив тему виконання планових 

заходів, контролю за їх виконанням, а 

також складання квартальних планів 
діяльності. У зв’язку зі змінами, у 

структурі Регіонального центру з’явився 

відділ моніторингу діяльності місцевих 

центрів. Головний спеціаліст відділу 

Олександр Кузик, керуючись Методичними рекомендаціями щодо здійснення 

моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, 10 травня відвідав Сарненський МЦ з першим моніторинговим візитом. 

Тому у своєму виступі Олександр Кузик охарактеризував основні моменти 

http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/monitorynh-diialnosti-mistsevykh-tsentriv-zaporuka-pokrashchennia-nadannia-bpd


запровадження практики моніторингу діяльності місцевих центрів. Окрім того, під час 

семінару обговорювалися питання стану 

проведення закупівель структурними 

підрозділами з надання БВПД області в 

системі PROZORO (доповідав заступник 

начальника відділу підтримки та 

розвитку інфраструктури РЦ Євген 

Томчик), внутрішнього середовища та 

роботи в команді місцевого центру 

(доповідав директор Сарненського МЦ 

Микола Павлюк), роботи з клієнтом при 

наданні БВПД відділом представництва 

місцевого центру (доповідала начальник відділу представництва Сарненського МЦ 

Марина Дрожжин), взаємодії фронт-офісів місцевого центру та бюро правової 

допомоги (доповідала заступник начальника відділу правової інформації та 

консультацій Сарненського МЦ Юлія Болкуневич), а також аналізу практики та 

проблемних питань співпраці з адвокатами (доповідала начальник відділу організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами Рівненського МЦ Ольга Мельник). Окрім того, 

нещодавно в м. Хмельницький відбулася презентація «Як органи місцевого 

самоврядування та держави можуть відповісти на правові потреби громад», про 

результати та досвід якої розповіла керівник Костопільського бюро правової допомоги 

Мар’яна Шамбір. 
В рамках виконання заходів щодо децентралізації системи безоплатної правової 

допомоги Регіональним центром з НБВПД у Рівненській області проводиться 

моніторинг діяльності місцевих центрів та бюро правової допомоги.  
1 березня директор Регіонального 

центру Василь Овдіюк та заступник 

директора Сергій Іллюк  відвідали 

Здолбунівське бюро правової допомоги. 

Зокрема, керівництво Регіонального 

центру ознайомилося з організацією 

роботи щодо надання безоплатної 

первинної правової допомоги, 

забезпечення доступу до БВПД та 

електронних сервісів Мін’юсту, а також 

щодо організації проведення правопросвітницької роботи. 
Під час візиту Василь Овдіюк та Сергій Іллюк також вивчили питання 

організації діловодства, забезпечення обліку відвідувачів, своєчасності та повноти 

надання послуг. 
 

http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2006-yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad-prezentatsiia-u-khmelnytskomu
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2006-yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad-prezentatsiia-u-khmelnytskomu


Одним з елементів 

покращення якості роботи центрів 

з надання БВПД і бюро правової 

допомоги, а також професійного 

росту персоналу є надання 

практичних рекомендацій 

працівниками Регіонального 

центру під час моніторингових 

візитів.  
Тому з метою виїзного 

спостереження керівники 

Регіонального центру Василь Овдіюк та Сарненського місцевого центру Микола 

Павлюк відвідали Березнівське бюро правової допомоги. 
Зокрема, Василь Овдіюк проаналізував якісні та кількісні показники за 

основними напрямками роботи бюро. Окрім того, директор Регіонального центру 

звернув увагу на якість проведення комунікативних та правопросвітницьких 

заходів, надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування та 

покращення взаємодії з іншими суб'єктами надання безоплатної правової 

допомоги, а також поліпшення матеріально-технічної бази бюро. Особливу увагу 

Василь Овдіюк приділив реалізації національного правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!». 
Результати виїзного 

спостереження обговорювалися на 

спільній нараді, під час якої директор 

Сарненського місцевого центру та 

фахівці бюро розробили та узгодили з 

директором Регіонального центр ряд 

заходів з метою подальшого 

вдосконалення діяльності 

Березнівського бюро правової 

допомоги. 
Окрім того, під час візиту м. Березне Василь Овдіюк зустрівся з керівниками 

органів місцевого самоврядування Березнівського району, керівництвом судових, 

правоохоронних та органів прокуратури, які високо оцінили діяльність системи 

безоплатної правової допомоги Рівненщини та висловили своє бачення щодо 

подальшої взаємодії. 



28 липня, у приміщенні 

Регіонального центру з надання БВПД 

у Рівненській області відбулося 

розширене засідання керівної ради. 

Участь у заході взяли не лише 

керівники центрів з надання БВПД 

Рівненщини, але й працівники 

місцевих центрів та бюро правової 

допомоги. Під час засідання керівної 

ради обговорювалися чимало питань, 

зокрема, підводилися підсумки 

діяльності системи безоплатної 

правової допомоги за перше півріччя 

2017 року. Окрім того, під час активного обговорення була розроблена стратегія 

діяльності на друге півріччя нинішнього року.  

Розширене засідання кеівної ради директорів, це не лише обговорювання 

актуальних питань діяльності системи надання правової допомоги Рівненщини, а і 

обмін досвідом, підвищення кваліфікації працівників. Так керівник Гощанського 

бюро правової допомоги Сергій Дубич розповів щодо організації діяльності бюро 

та зупинився на проблемних моментах, які виникають у роботі, а інтегратор 

Сарненського МЦ Аліна Харченко детально зупинилася на питанні проведення 

правопросвітницької роботи місцевого центру та заходах для її покращення. 

Начальник відділу організації надання БВПД Рівненського МЦ Ольга Мельник 



акцентувала увагу присутніх на проведенні анкетування щодо якісного надання 

первинної правової допомоги.   
У рамках забезпечення виконання Положення про центри з надання 

БВПД щодо координації та контролю за діяльністю місцевих центрів 5-6 вересня 

група фахівців РЦ на чолі з директором Василем Овдіюком перебувала у 

Сарненському МЦ з метою 

перевірки дотримання вимог 

закону «Про безоплатну правову 

допомогу» та інших нормативних 

актів, які регулюють порядок її 

надання.  
Під час візиту фахівці 

Регіонального центру провели 

перевірку стану справ щодо 

основних напрямків роботи в усіх 

структурних підрозділах МЦ. За 

її результатами були надані 

рекомендації щодо усунення 

недоліків та покращення 

діяльності місцевого центру 
Всього протягом 2017 року проведено 86 виїздів для моніторингу діяльності 

місцевих центрів та бюро правової допомоги. 
27 листопада, в.о. директора Координаційного центру Олексій Бонюк та 

начальник управління забезпечення доступу до правової допомоги Олена Сінчук 

завітали до Рівного. 
Представники Координаційного 

центру ознайомилися з роботою 

точок доступу до системи БПД – 
Рівненського бюро правової 

допомоги, Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД та 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області. 
Під час візиту до Рівненського 

бюро правової допомоги 

представники Координаційного 

центру на власні очі побачили, як 

працює одна з мережі точок доступу до БПД, основна мета яких – 
правопросвітництво, надання безоплатної первинної правової допомоги (правової 

інформації та консультацій) та забезпечення доступу до безоплатної вторинної 

правової допомоги (представництво інтересів в суді), а також забезпечення доступу 

до електронних сервісів Мін’юсту. 
Згодом Олексій Бонюк та Олена Сінчук відвідали Рівненський місцевий центр, 

який є одним із найбільших в Україні. Вони ознайомилися з діяльністю центру, 

побували у відділі правової інформації та консультацій, куди безпосередньо 

звертаються громадяни для отримання правової допомоги.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12


У приміщенні Регіонального центру відбулася спільна нарада під головуванням 

Олексія Бонюка, участь у якій взяли директор та фахівці Рівненського та 

Сарненського місцевого центрів, а також керівництво та працівники Регіонального 

центру. 

 
 

Так, у вітальному слові директор РЦ Василь Овдіюк озвучив основні показники 

діяльності та здобутки системи безоплатної правової допомоги у Рівненській 

області. Окрім того, він звернув увагу на проведену роботу з метою створення 

належних умов праці, оснащення Регіонального та місцевих центрів 

інформаційними матеріалами, які відвідувачі за потреби можуть брати собі, а також 

на ефективну взаємодію з партнерами – громадськими організаціями, органами 

державної влади, місцевого самоврядування та адвокатами, які залучаються до 

надання БВПД. 
Олексій Бонюк озвучив своє бачення стратегії подальшого розвитку системи 

безоплатної правової допомоги, основним моментом якої є підвищення якості 

наданих правових послуг. Також він наголосив на важливості реалізації 

національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», який 

передбачає покращення обізнаності українців про їхні права та можливості їх 

захисту. 

 

Директори Рівненського та Сарненського місцевих центрів Алла Негрей та 

Микола Павлюк при цьому озвучили проблемні питання, які виникають під час 

роботи МЦ та бюро правової допомоги. 
 



[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів exofficio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 
 

28 листопада, у Рівному відбувся круглий стіл з обговорення пілотного проекту 

моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях (далі – ОГЗ). Як 

очікується, пілотний проект розпочнеться у двох областях – Рівненській та 

Вінницькій, а також у м. Київ. 
Захід відбувся у Регіональному 

центрі з надання БВПД у 

Рівненській області. Його 

учасниками стали фахівці системи 

БПД, адвокати, які надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу, а також представники 

органів адвокатського 

самоврядування, суддівського 

корпусу, Національної поліції, 
регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та громадських організацій, які опікуються дотриманням прав людини. 
Так, систему безоплатної правової допомоги на круглому столі представляли 

в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій 

Бонюк та начальник управління забезпечення доступу до правової допомоги Олена 

Сінчук, директор Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

Василь Овдіюк, його заступник 

Сергій Іллюк, начальниця відділу 

забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Світлана 

Бідюк та директори Рівненського і 

Сарненського місцевих центрів з 

надання БВПД Алла Негрей і 

Микола Павлюк. 
Під час презентації концепції 

пілотного проекту моделі офісів 

громадського захисту у 

кримінальних провадженнях Олексій Бонюк та Олена Сінчук розповіли про мету 

ОГЗ, модель організації їх роботи, а також основні завдання, які передбачають 

підвищення якості надання БВПД у кримінальних провадженнях, запровадження 

інституту наставництва, вироблення нових критеріїв для проведення моніторингу 

якості надання БВПД у кримінальних провадженнях та підвищення професійної 

кваліфікації адвокатів, які залучаються до надання БВПД. 



 

Василь Овдіюк розповів про 

заходи, які уже були здійснені у 

напрямі запровадження ОГЗ у 

Рівненській області. Так, зазначив 

він, проводилося відповідне 

опитування серед адвокатів щодо 

форм і методів їх співпраці з 

офісами громадського захисту. 

Окрім того, питання 

запровадження ОГЗ неодноразово 

обговорювалося з органами адвокатського самоврядування, зокрема, з Радою 

адвокатів Рівненській області.  
Детальніше щодо запровадження інституту наставництва говорила Світлана 

Бідюк. Вона, зокрема, зазначила, що наставництво передбачає обмін досвідом, 

передання знань, умінь та навичок між більш досвідченими та молодими 

адвокатами, які залучаються до надання БВПД у кримінальних провадженнях. 

Адвокати-наставники працюватимуть з усіма адвокатами, які залучаються для 

надання БВПД у кримінальних провадженнях, насамперед надаючи їм 

поради, консультативно-методичну допомогу щодо ведення справ, до участі у яких 

такі адвокати залучені на підставі виданих регіональним центром доручень.  
Голова Апеляційного суду 

Рівненщини Олег Полюхович високо 

оцінив діяльність системи безоплатної 

правової допомоги в області та 

наголосив на необхідності підвищення 

якості надання правових послуг 

адвокатами, зокрема тими, хто 

співпрацює із системою БПД. «Наразі 

це питання особливо актуальне, 

враховуючи внесення значної кількості 

змін до процесуального 

законодавства», – переконаний він. 
Керівники новообраних органів 

адвокатського самоврядування – 
голова Ради адвокатів Рівненської 

області Сергій Удовиченко та голова 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Світлана Сурікова – 
говорили про співпрацю із центрами з 

надання БВПД у проведенні спільних 

заходів для підвищення кваліфікації 

адвокатів та поглиблення такої 

співпраці. Також вони зазначили, що на 

засіданнях органів адвокатського 

самоврядування області розглядатиметься питання щодо того, кого саме можна 

рекомендувати у наставники. 



Окрім того, адвокати, які 

надають БВПД, зокрема, голова 

Рівненського відділення ВГО 

«Асоціація правників України» 

Алла Філатова, член правління 

ВГО «Інваліди села» Катерина 

Луцик, член Ради адвокатів 

Рівненської області Ганна 

Лазарчук та інші долучилися до 

активного обговорення та 

висловили своє бачення взаємодії з 

системою БПД та, зокрема, офісами громадського захисту. 
Нагадаємо, що впровадження офісів громадського захисту у кримінальних 

провадженнях передбачене, зокрема, Стратегією реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та Планом дій 

щодо реалізації положень Стратегії, Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та 

середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, деталізованим 

планом заходів Міністерства юстиції України на 2017 рік, а також планом 

діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги на 2017 рік. 
27 грудня, у Рівному розпочав роботу офіс громадського захисника у 

кримінальних провадженнях – пілотний проект, який впроваджується у 

Рівненській та Вінницькій 

областях та м. Київ. 
Участь у заході взяли 

працівники Регіонального 

центру на чолі з 

директором Василем 

Овдіюком, фахівці 

Рівненського місцевого 

центру та директор Алла 

Негрей, голова Ради 

адвокатів Рівненської 

області Сергій 

Удовиченко, голова 

Комітету з питання БВПД 

Ради адвокатів Ганна 

Лазарчук та голова Рівненського відділення ВГО «Асоціація правників України» 

Алла Філатова. 

Василь Овдіюк розповів про мету офісу, модель організації його роботи, а 

також основні завдання, які, зокрема, передбачають підвищення якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД) у кримінальних 

провадженнях, запровадження інституту наставництва, вироблення нових 

критеріїв для проведення моніторингу якості надання БВПД та підвищення 

професійної кваліфікації адвокатів, які залучаються для її надання. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
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http://legalaid.gov.ua/images/pdfs/2017PlanKC.pdf
http://legalaid.gov.ua/images/pdfs/2017PlanKC.pdf


Василь Овдіюк представив 

адвокатів-наставників, які були 

обрані спільно з Радою адвокатів 

Рівненської області. Ними стали 

секретар Ради адвокатів Ігор 

Солімчук, а також Юрій Бондар та 

Дмитро Ляшко, які упродовж 

тривалого часу співпрацюють з 

системою БПД та надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу у кримінальних 

провадженнях. 

Дорожню карту діяльності 

адвоката-наставника, яка визначає його функції та завдання, представила 

начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Світлана Бідюк. Вона, зокрема, зазначила, що 

наставництво передбачає обмін досвідом, передання знань, умінь та навичок між 

більш досвідченими та молодими адвокатами, які залучаються до надання БВПД у 

кримінальних провадженнях. 

Адвокати-наставники 

працюватимуть з усіма адвокатами, 

які залучаються для надання БВПД у 

кримінальних провадженнях. 

Насамперед, надаючи їм поради, 

консультативно-методичну 

допомогу щодо ведення справ, до 

участі у яких такі адвокати залучені 

на підставі виданих регіональним 

центром доручень. 

Також учасники заходу 

долучилися до активного обговорення питань, що стосуються, зокрема, розподілу 

справ між адвокатами, які залучаються для надання БВПД у кримінальних 

провадженнях, між адвокатами-наставниками з урахуванням спеціалізації; 

планування роботи офісу громадського 

захисника вже у першому місяці 2018 

року; а також налагодження 

комунікації між адвокатами-
наставниками та адвокатами, які 

залучаються для надання БВПД у 

кримінальних провадженнях. 
Концепція пілотного проекту 

моделі офісів громадського захисту у 

кримінальних провадженнях у 

Вінницькій, Рівненській областях та м. 

Києві затверджена відповідним 

наказом Координаційного центру з 

надання правової допомоги. 



 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
провадження інших новітніх інформаційних технологій 
 

На виконання звання щодо Автоматизації бізнес-процесів в системі БПД, в тому 

числі бюджетне та фінансове управління фахівцями Регіонального центру 

встановлено та налаштовано у фінансовому відділі РЦ програмні засоби для 

електронного документообігу та фінансового управління:  
- програмний комплекс «фіндокументи»; 
- мережа розпорядників та одержувачів державних коштів; 
- програмне забезпечення Укрексімбанку «клієнт-банк» 
Для забезпечення прозорості використання бюджетних коштів на виконання 

вимог законодавства та Порядку застосування системи електронних закупівель, що 

затверджені наказом КЦ з надання правової допомоги від 30.05.2017 року №146 в 

Регіональному центрі на онлайн-майданчику ProZorro проведено 23 процедури 

закупівель згідно затвердженного кошторису.  
Фахівці Регіонального та місцевих центрів 

систематично приймають участь у формуванні 

єдиного інформаційного простору системи 

безоплатної правової допомоги в Україні і 

надають до Інформаційного дайджесту України 

інформацію про важливі факти та події у системі, 
кращі практики як адвокатської, так і 

управлінської діяльності 
За результатами діяльності системи БПД Рівненщини у 2016 році проведений 

збір, аналіз та узагальнення інформації, якій розміщений на офіційній веб-сторинці. 

Підготовлена презентація досягнень системи БПД Рівненщини у 2016 році, яка 

ілюстрована графіками, діаграмами та фотознимками. 

 

 

За результатами діяльності системи БПД Рівненщини кожного кварталу 2017 
року проведений збір, аналіз та узагальнення інформації, якій розміщений на 

офіційній веб-сторинці. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 грудня 2017 року  Регіональним центром 
з надання БВПД у Рівненській області було видано 1824 доручення адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

•   22 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

•   199 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

•   963 – для здійснення захисту за призначенням;  

•   101 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях;  

•   36 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру;  

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

•   42 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК; 

•   155 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
 

•   Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень поквартально за 
звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними періодами минулого року 
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•    Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим 
підсумком 
 

 
 

Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД 
в розрізі категорій осіб 

 

 

Адмін затримання
1% Адмін арешт

11%

Кримінальне 
затримання

17%

Захист за 
призначенням

53%

Окрема 
процесуальна дія

6%

ПЗМХ
2%

ст.537
2%

Засудженим
8%

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

IV 
квартал 

Загалом 
за рік 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
4 2 11 5 22 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 

арешт 
79 26 44 50 199 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

91 74 82 59 306 

4 Для здійснення захисту за призначенням 239 246 224 254 963 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних 

дій у кримінальних провадженнях 
19 21 38 23 101 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру 

13 5 12 6 36 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
0 0 0 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 537 КПК 
5 4 11 22 42 

9 

Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі 

37 36 40 42 155 

 Разом за всіма категоріями осіб 487 414 462 461 1824 



З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром протягом 2017 року: 

•   здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 73 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

•   проведено 14 бесід з клієнтами; 

•   проведено 9 анонімних анкетувань адвокатів; 

•   проведено 30 анонімних анкетувань клієнтів; 

•   поведено 55 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01 січня по 31 грудня 2017 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, 
в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 16448 звернення клієнтів, 14264 особам було надано правову 
консультацію, 2177 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 7 перенаправлено до 
інших провайдерів БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про 
надання БВПД по 2195 зверненням та надано 1672 доручень адвокатам та 781 штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 22 
письмовому зверненню було надано відмову у наданні БВПД. 

 

•   Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з 
аналогічними періодами минулого року 
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•   Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за 
звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ 

 

 

Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 
звітний період наростаючим підсумком 

№   
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання БВПД 

адвокатам/ 
штатним 
юристам 

1 Рівненський МЦ 11356 9837 1513 1534 1241/531 

2 Сарненський МЦ 5092 4427 664 661 431/250 

 Разом 16448 14264 2177 2195 1672/781 

 
Протягом чотирьох кварталів клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: інших правових питань 3197 (19,4 %), з питань 
спадкового права 2386 (14,5 %), соціального забезпечення 2290 (13,9 %), іншого цивільного 
права 1957 (11,9 %), сімейного 1933 (11,8 %), земельного 1402 (8,5 %), адміністративного 854 
(5,2 %), договірного 803 (4,9 %), житлового 616 (3,7 %), трудового 543 (3,3 %), з питань 
виконання судових рішень 348 (2,1 %), з медичних питань 72 (0,4 %) та з неправових питань 47 
(0,3 %) від загальної кількості.  

Рівненський МЦ
69,0%

Сарненський МЦ
31,0%

Розподіл розглянутих звернень Клієнтів в розрізі МЦ

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал За рік 

1 Рівненський МЦ 2282 2530 3375 3169 11356 

2 Сарненський МЦ 1165 1080 1231 1616 5092 

               Разом за всіма центрами 3447 3610 4606 4785 16448 



Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань 

 

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 
предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 
питань 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

IV 
квартал 

Разом за рік 

1 соціальне забезпечення 830 479 460 521 2290 

2 житлового права 128 154 166 168 616 

3 сімейного права 292 384 590 667 1933 

4 спадкового права 450 548 650 738 2386 

5 земельного права 257 294 490 361 1402 

6 договірного права 155 198 200 250 803 

7 трудового права 123 161 119 140 543 

8 адміністративного права 117 156 285 296 854 

9 іншого цивільного права 369 445 565 578 1957 

10 виконання судових рішень 60 66 106 116 348 

11 Інші питання 640 686 951 920 3197 

12 Неправове питання 4 19 9 15 47 

13 Медичне 22 20 15 15 72 

 Разом 3447 3610 4606 4785 16448 
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адміністративного права
5,2%

іншого цивільного 
права
11,9%

виконання судових 
рішень

2,1%

Інші питання
19,4%

Неправове питання
0,3%

Медичне
0,4%



•    Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 
 

 
 

•   Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 
 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом чотирьох кварталів найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 1490 (68.6 %), учасникам бойових дій 435 (20,03 
%), інвалідам 181 (8,33 %). 

• Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом 
чотирьох кварталів було: 

•   здійснено 431 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 105 дистанційного 
пункту доступу до безоплатної правової допомоги; 

•   загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з 
правових питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала 3042 осіб, в тому числі 2199 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 843 особи до дистанційних пунктів 
доступу до БПД; 

•   надано методичну допомогу 327 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного 
права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

•   розміщено у ЗМІ 661 інформаційний матеріал з питань надання БПД. 

•   проведено 2315 правопросвітницьких заходів. 

•   надано 1428 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих 
центрів дивись у таблицях 5-11. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з 
питань надання БПД (в тому числі РЦ) 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІI 
квартал 

IV 
квартал 

Разом за рік 

1 Рівненський МЦ 65/487 78/576 138/706 125/689 406/2458 

2 Сарненський МЦ 26/151 31/109 35/136 38/188 130/584 

 Разом 91/638 109/685 173/842 163/877 536/3042 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІI 
квартал 

IV 
квартал 

Разом за рік 

1 Рівненський МЦ 57 49 59 63 228 

2 Сарненський МЦ 11 23 29 36 99 

 Разом 68 72 88 99 327 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІI 
квартал 

IV 
квартал 

Разом за рік 

1 Рівненський МЦ 45 46 79 121 291 

2 Сарненський МЦ 8 16 15 105 144 

3 РЦ 25 23 44 134 226 

 Разом 78 85 138 360 661 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі 
МЦ 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу 

З 01 січня по 31 грудня 2017 року центри з надання БВПД у Рівненській області були 
фактично профінансовано на 7919,78 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 
становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 5669,4 тис. грн 
за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 
надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

•   Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 
бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого 
року   
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Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн.

КПК ВК "3603020" КПК ВК "3603030"

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІI 
квартал 

IV 
квартал 

Разом за рік 

1 Рівненський МЦ 399 220 624 666 1909 

2 Сарненський МЦ 54 93 117 142 406 

 Разом 453 313 741 808 2315 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІI 
квартал 

IV 
квартал 

Разом за рік 

1 Рівненський МЦ 220 262 274 337 1093 

2 Сарненський МЦ 93 96 76 70 335 

 Разом 313 358 350 407 1428 



З 01 січня по 31 грудня 2017 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД становили 5669,4 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані 
послуги адвокатів станом на 31 грудня становив 5669,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість 
перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 0 грн. 

 

•   Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 

аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік 

 

 
 

• Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 
наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік 

 

 
 

Так, з 01 січня по 31 грудня касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням по 
кримінальним провадженням становили 2906,02 тис. грн що становить 51,26 % від загальних 
касових видатків по даній бюджетній програмі),  по дорученням по цивільно-адміністративним 
справам – 2736,37 тис. грн. (48,27 %), а також на оплату  послуг залучених перекладачів – 27,00 
тис .грн (0,47 %). 
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Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-
адміністративним справам 

 

 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІI 
квартал 

IV 
квартал 

Загалом 
за рік 

1 Захист за призначенням 189,83 318,57 521,56 955,37 1985,33 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 23,58 2,56 11,37 15,97 53,48 

3 Адміністративне затримання/адміністративний арешт 3,36 11,52 5,32 19,34 39,54 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 17,65 101,44 40,46 326,35 485,90 

5 
Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним у 
пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

229,78 508,92 1007,03 990,64 2736,37 

6 
Засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

73,71 9,72 64,97 166,47 314,87 

7 

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо 
продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру у процедурах, 
пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі 

вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПКУ 

3,27 1,11 13,14 9,38 26,90 

8 
Видатки на оплату послуг залучених перекладачів 

 
0 0 18,28 8,72 27,00 

 Разом 541,18 953,84 1682,13 2492,24 5669,4 


