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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад  

 

Задля реалізації першого пріоритетного напрямку діяльності системи 

безоплатної правової допомоги у поточному році працівниками Регіонального 

центру проводилися правопросвітницькі заходи для громад та спільнот в рамках 

реалізації національного проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 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 відбувається шляхом об’єднання зусиль та 

інфраструктури Уряду, органів Міністерства юстиції, 

системи безоплатної правової допомоги, міжнародних партнерів та інших 

зацікавлених сторін.  

4 жовтня, директор Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

Василь Овдіюк взяв участь у семінарі, який відбувся в Обласному центрі 

перепідготовки кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

Захід організований для начальників 

юридичних відділів, завідувачів 

юридичних секторів структурних 

підрозділів РДА, апаратів РДА та 

виконкомів рад. 

Окрему увагу директор Регіонального 

центру звернув на реалізацію 

національного правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ 

ПРАВО!». Так, Василь Овдіюк зазначив, 

що проект започаткований з метою підвищення правової свідомості українців та 

інформування громадян про можливості захисту їхніх прав. 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 Регіональним центром було розповсюджено 8 відеороликів, 120 буклетів на 

правопросвітницьку тематику. У засобах масової інформації проведено 28 

інформувань. В різних місцях проведено 30 правопросвітницьких заходів. 
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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.  

В рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права 

Регіональним центром проведено 23 правопросвітницьких заходів, участь у яких 

взяли понад 550 громадян. 

Фахівці Регіонального центру 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.  

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 
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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 

ознайомили правоохоронців із суттєвими змінами до діючого законодавства, які 

набирають чинності з 15 грудня 2017 року. 
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В рамках реалізації на Рівненщині Всеукраїнського тижня права фахівці 

системи БПД провели низку заходів у навчальних закладах, учать у яких взяли 

понад 350 жителів Рівненщини. 

Так 6 грудня директор Регіонального центру Василь Овдіюк зустрівся зі 

студентами Рівненського інституту Київського університету права Національної 

академії наук України. 

Студенти виявили неабияку зацікавленість під час лекції про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги в Україні загалом та на Рівненщині зокрема. Василь 

Овдіюк розповів про порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, реалізацію національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», який має на меті покращити обізнаність українців про їхні права. 

 
 



Тим часом начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної 

інформації Оксана Марчук та головний спеціаліст відділу моніторингу місцевих 

центрів Олександр Кузик зустрілися зі студентами Рівненського державного 

гуманітарного університету та Рівненського коледжу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 
 

 
Рівненський державний гуманітарний університет 

 

 
Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України 



 

Студентам, звичайно ж, розповіли про безоплатну правову допомогу, а також 

те, де її можна отримати. Однак особливу активність вони проявили, задаючи 

значну кількість запитань щодо порядку їхній дій у тій чи іншій ситуації та 

вирішення певних проблемних питань. 

7 грудня, начальник відділу 

забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів 

Світлана Бідюк та начальник відділу 

комунікацій і забезпечення доступу до 

публічної інформації Оксана Марчук 

взяла учать у виховній годині у 

Рівненському коледжі економіки та 

бізнесу.  

Фахівець Регіонального центру 

розповіла про порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, реалізацію 

національного правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», який має 

на меті покращити обізнаність 

українців про їхні права. Особливу 

увагу Світала Бідюк приділила 

питанню, яке неабияк зацікавило 

присутніх, – адміністративній 

відповідальності неповнолітніх. Тому 

студенти ставити значну кількість запитань, що стосувалися цієї теми. 

Проведення заходів з нагоди Всеукраїнського тижня права мають на меті 

проінформувати якомога більшу кількість громадян про права українців та 

можливості їх захисту. 

Взаємодія з засобами масової інформації – 

це один з найбільш ефективних методів 

поширення інформації про діяльність та 

здобутки системи безоплатної правової 

допомоги Рівненщини. 

Зокрема, за звітний період у ЗМІ 

Рівненщини було розміщено понад 240 

публікацій, телевізійних та радіосюжетів про 

діяльність центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, 110 інформаційних матеріалів розміщено на офіційному сайті 

Регіонального центру. 

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. 
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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. 

 

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

 

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. 
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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. 



 

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. 

Спершу Василь Овдіюк ознайомив 

присутніх з діяльністю Рівненського місцевого центру з надання БВПД, 

акцентувавши увагу на діяльності відділу представництва.  

Зокрема, директор зазначив, що його функціювання значно розвантажило та 

зменшило обсяг роботи  адвокатів, що співпрацюють з місцевим центром, у 

питаннях складання документів процесуального характеру, представництва в 

судах, органах державної влади та місцевого самоврядування. 
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Згодом 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. 

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. 

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. 

 
Про прийняті комісією рішення буде інформовано адвокатів шляхом 

надсилання повідомлень на електронні адреси. 



Також комісією затверджено графік проведення співбесід із адвокатами, який 

буде надіслано адвокатам додатково.  

 

[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. 

5 жовтня, у приміщенні 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 

відбулося засідання керівної ради 

директорів системи надання БВПД 

Рівненщини під головуванням 

директора Регіонального центру Василя 

Овдіюка. 

Участь у засіданні керівної ради 

взяли директори Рівненського та 

Сарненського місцевих центрів Алла 

Негрей і Микола Павлюк, а також 

начальники відділів Регіонального 

центру Світлана Бідюк та 

Олександр Панкрухін. 

Спершу Василь Овдіюк підвів 

підсумки робочої зустрічі 

керівників регіональних центрів з 

надання БВПД, що відбулася в 

Києві, під час якої обговорювалися 

актуальні питання 

функціонування системи 

безоплатної правової допомоги. 

Також під час керівної ради 

обговорювалися підсумки діяльності системи безоплатної правової допомоги 

Рівненщини, а також виконання планів діяльності за три квартали 2017 року. 

Окрім того, директор Сарненського місцевого центру наголосив на проблемі 

комплектації кадрів, оскільки у деяких районах працює недостатня кількість 

фахівців, які можуть забезпечити безперебійну роботу бюро правової допомоги. 

У зв’язку з необхідністю запровадження стандартів якості надання БВПД, 

реалізацією національного проекту «Я МАЮ ПРАВО!», а також з метою 

покращення організації роботи місцевих центрів з надання БВПД, посилення 

контролю за їх діяльністю та підвищення якості надання правових послуг, виникає 

потреба зосередити цей напрямок діяльності у функціях однієї людини. Тому 

керівна рада прийняла рішення про внесення зміг до штатної структури 

Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області. 

http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/u-kyievi-vidbulasia-robocha-zustrich-kerivnykiv-u-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/u-kyievi-vidbulasia-robocha-zustrich-kerivnykiv-u-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy


10 жовтня, у Сарненському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбулася нарада щодо 

підсумків роботи упродовж третього 

кварталу цього року за участю працівників 

місцевого центру та бюро правової 

допомоги. 

Також участь у заході взяли 

представники Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області – 

директор Василь Овдіюк та головний 

спеціаліст відділу моніторингу діяльності місцевих центрів Олександр Кузик. 

Зокрема, під час наради 

обговорювалися питання 

виконання плану заходів за третій 

квартал 2017 року Сарненського 

місцевого центру та квартальний 

план заходів на наступний звітний 

період.  

За результатами наради з 

працівниками вирішені проблемні 

питання, які виникають у процесі 

діяльності бюро правової 

допомоги, а також надані 

відповідні доручення щодо виконання плану заходів. 

У свою чергу директор Регіонального центру Василь Овдіюк 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 правової допомоги. 

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. 

У рамках моніторингу діяльності 

Рівненського місцевого центру фахівці 

Регіонального центру з надання БВПД під 

керівництвом директора Василя Овдіюка 

провели виїзне спостереження за роботою 

Радивилівського бюро правової допомоги. 

Участь у заході також взяли фахівці 

Рівненського місцевого центру на чолі з 

директором Аллою Негрей. Під час візиту 

фахівці Регіонального та місцевого центрів 

провели перевірку стану справ щодо основних напрямків роботи. 

Під час моніторингового візиту працівники Регіонального та місцевого центрів 

проаналізували якісні та кількісні показники за основними напрямками роботи 

бюро. 

Так, директор Регіонального центру 

Василь Овдіюк 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. 

Результати виїзного спостереження 

обговорювалися на спільній нараді, під час якої фахівці Регіонального центру 
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розробили та узгодили з директором Рівненського МЦ ряд заходів з подальшого 

вдосконалення діяльності бюро. 

Окрім того, під час візиту до бюро правової допомоги Василь Овдіюк зустрівся 

з керівниками органів місцевого самоврядування Радивилівського району, 

керівництвом судових, правоохоронних та органів прокуратури, які високо оцінили 

діяльність системи безоплатної правової допомоги Рівненщини та висловили своє 

бачення щодо подальшої взаємодії 

Моніторинг діяльності бюро 

правової допомоги – це одне з 

пріоритетних завдань роботи 

Регіонального центру з надання 

БВПД, орієнтованих на подальше 

покращення надання безоплатної 

первинної та вторинної правової 

допомоги, підвищення правової 

освіти населення, а також 

професійного росту персоналу. 

Так, на виконання 

«Методичних рекомендацій щодо 

здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» фахівці Регіонального та Рівненського місцевого 

центрів відвідали Здолбунівське та Острозьке бюро правової допомоги. 

Спільний моніторинг відбувся з метою вивчення діяльності бюро, аналізу 

показників роботи, надання практичної та консультативно-методичної допомоги та 

рекомендацій для вдосконаленню роботи працівників та якості надання 

безоплатної правової допомоги. 

Участь у моніторинговому візиті до Березнівського бюро правової допомоги 

взяли начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної 

інформації Оксана Марчук і головний спеціаліст відділу моніторингу місцевих 

центрів РЦ Олександр Кузик, а також директор  Рівненського місцевого центру 

Алла Негрей, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Світлана Волевач, головний спеціаліст відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Оксана Санковська та 

головний спеціаліст відділу підтримки та розвитку інфраструктури Віктор Мацюк. 

Зокрема, під час моніторингу фахівці Регіонального та Рівненського місцевого 

центрів вивчили низку питань щодо діяльності бюро у напрямку надання первинної 

та вторинної правової допомоги, проведення правопросвітницької роботи, а також 

взаємодії з засобами масової інформації. Також були проаналізована якість роботи 

з клієнтами в частині доступу до БВПД та електронних сервісів Мін’юсту. 

Окрім того, учасники моніторингу проаналізували результати діяльності за 9 

місяців нинішнього року. Зокрема, обговорювалася необхідність покращення 

взаємодії з місцевими засобами масової інформації для систематичного 

розміщення актуальних публікацій про діяльність бюро. 

Також під час моніторингу діяльності до Здолбунівського та Острозького бюро 

правової допомоги завітала чимало місцевих жителів, щоб отримати консультації 

та роз’яснення з актуальних для них питань. Тому Алла Негрей провела особистий 

прийом громадян, надаючи їм безоплатну правову допомогу. 



Практика проведення виїзних спостережень за діяльністю місцевих центрів з 

надання БВПД та бюро правової допомоги залишається актуальною та дозволяє 

надавати практичні рекомендації з метою підвищення якості безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги. 

Так 7 листопада, фахівці 

Регіонального центру на чолі з 

директором Василем Овдіюком 

відвідали Сарненський місцевий 

центр, а також Костопільське та 

Рокитнівське бюро правової 

допомоги. 

Зокрема, участь у виїзних 

спостереженнях також взяли 

участь головний бухгалтер Тетяна 

Демчук і головний спеціаліст 

відділу моніторингу діяльності 

місцевих центрів Олександр 

Кузик. 

Спершу фахівці Регіонального центру та працівники Сарненського місцевого 

центру Ірина Дубровська та Аліна 

Харченко провели виїзне 

спостереження за діяльністю 

Рокитнівського та Костопільського 

бюро правової допомоги. 

Так, під час спостереження 

досліджувалися такі питання, як 

порядок обліку звернень клієнтів, 

ведення та формування справ 

клієнтів, які звертаються за наданням 

БВПД, внесення відомостей в КІАС, 

ведення журналу обліку та 

проведення правопросвітницьких 

заходів, взаємодія із ЗМІ, а 

також порядок ведення 

діловодства. 

Також з метою 

налагодження співпраці з 

партнерами системи 

безоплатної правової допомоги 

в рамках виїздів відбулися 

семінари з представниками 

районних секторів з питань 

пробації, під час яких 

обговорювалися напрямки 

подальшої співпраці. 

У результаті виїзних 

спостережень працівникам бюро 



правової допомоги надали практичну допомогу та рекомендації для подальшої 

роботи. Окрім того, підсумки проведених спостережень обговорювалися на нараді, 

які відбулася в Сарненському місцевому центрі. 

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.  

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
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442
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 завдання 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 2 процедури 

закупівель згідно затвердженного кошторису.  

Фахівці Регіонального центру 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 3 кварталі 2017 року 

проведений збір, аналіз та узагальнення інформації, якій розміщений на офіційній 

веб-сторинці. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 жовтня по 31 грудня 2017 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 461 

доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 5 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 50 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 254 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

провадженнях;  

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

примусових заходів медичного характеру;  

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

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

статті 537 КПК; 



• 42 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 

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

 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж 

четвертого кварталу: 

• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

• проведено 3 бесіди з клієнтами; 

• проведено 5 анонімних анкетувань адвокатів; 

• проведено 3 анонімних анкетувань клієнтів; 

поведено 55 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 


