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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 та виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» 
З метою популяризації завдань і функцій центрів з надання безоплатної правової 

допомоги, виконання загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», видів правової допомоги, порядку 
звернення до центрів, послуг відділів бюро правової допомоги, Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області протягом І 
кварталу 2019 року, продовжив активну правопросвітницьку діяльність. 
 

ЗАВДАННЯ 1.1. Проведення правопросвітницьких (інформаційно-
роз'яснювальних, комунікативних) заходів для громад та спільнот, зокрема 
щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 
реформ, що проводяться Урядом України та виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
Фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області (далі – Регіональний центр) активно працювали із 
різними верствами населення для поширення інформації про систему безоплатної 
правової допомоги, зустрічалися із трудовими колективами та іншими громадами для 
вирішення правових питань. Особливу увагу працівники Регіонального центру 
присвятили виконанню заходів із реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!»: інформаційних кампаній «Я маю право голосу!» та «Відповідальне 
батьківство». 
 

ЗАХІД 1.1.1. Організація та проведення семінарів, круглих столів, зустрічей 
із студентами у вищих навчальних закладах, ПТУ спрямованих на запобігання 
злочинності, випадків домашнього насильства, дискримінації. Загалом 
працівниками центру проведено 5 таких заходів.  

31 січня фахівчині Регіонального центру Ольга Чорна та Оксана Банкова 
розповіли у Хмельницькому професійному ліцеї №8 присутнім як розпізнати, 
протидіяти та запобігти проблемі булінгу згідно із Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який 
набрав чинності 19.01.2019р. Детально - https://bit.ly/2MTDTcN. 

 
  



На виконання інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» фахівці 
Регіонального центру спільно з партнерами організували цікаві правопросвітницькі 
заходи для громадян України, які голосуватимуть вперше. 

05 лютого спільно з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та 
партнерами Активна Громада Хмельницького провели юридичні читання "Я обираю 
вперше!" для студентів-четвертокурсників медичного коледжу. З молоддю, яка вперше 
братиме участь у виборах, говорили: про реалізацію конституційного права вільно 
обирати; про вибори як інститут демократії в Україні; про те, як обирати і не 
порушувати Закон.  

 

  
Забезпечили виставку юридичної літератури на тематику виборчого 

законодавства в Україні. 

 
20 лютого у бібліотеці-філії №9 Хмельницької міської централізованої 

бібліотечної системи представниці Регіонального центру поспілкувалися Ольга Чорна 
та Оксана Банкова партнер - координаторка всеукраїнської ініціативи "Активна 
громада" у м. Хмельницькому Юлія Мазур провела бесіду зі студентами 
Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна» на тему: «Як 
стати свідомим виборцем». Молодим людям, які голосуватимуть вперше, розповідали 
про законодавчі норми, які регулюють проведення виборів Президента України, 
поширені виборчі порушення та досвід інших країн у проведенні виборів. На 
завершення поінформувала Оксана банкова з власного досвіду про права виборця та 
про виборчий процес як в Україні так і у США. 

 



 
Детально  тут - https://bit.ly/2Jdnq4f. 
 
ЗАХІД 1.1.2. Організація та проведення бесід із учнями загальноосвітніх 

шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів, участь у виховних годинах, ігри 
із школярами на правові теми спрямованих на запобігання випадкам насильства 
в сім'ї та злочинності неповнолітніх  - проведено 13 заходів. 

17 січня начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу Регіонального центру Ольга Чорна провела захід у формі 
уроку/квесту для учнів 3-го класу ЗОШ№6.  

  
Детально  тут - https://bit.ly/2UQ1YUB. 
В рамках інформаційної кампанії «СтопБулінг» фахівчині Регіонального центру 

організували та провели 7 цікавих заходів. 
Правопросвітницькі заходи у формі правових уроків "Скажи булінгу ні" 25 січня 

в гімназії №2 м. Хмельницького для учнів п'ятого і восьмого класів провела юристка 
Регіонального центру Ольга Чорна. Детально  тут - https://bit.ly/2THZx6s. 

  



Зміни до законодавства щодо відповідальності за діяння – булінгу (цькування) 
викликали необхідність організувати та  взяти участь у різноформатних зустрічах із 
педагогічними колективами міста Хмельницького 

22 лютого на запрошення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської 
ради Ольга Чорна взяла участь у засіданні круглого столу "СтопБУЛІНГ" з педагогами 
правознавцями шкіл міста Хмельницького. 

  

  
Детально  тут – https://bit.ly/2YlD54N. 
 
28 березня фахівчині Регіонального центру провели тематичну лекцію для 

педагогів Хмельницького колегіуму ім. В.Козубняка на тему: «Булінг: що нового?». 
Так юристка Ольга Чорна розповіла про новели у законодавстві, підстави 
адміністративної відповідальності за вчинений булінг, про роль педагога у подоланні 
цього явища.  

Особливу увагу зосередила на роль школи як закладу освіти у формуванні 
здорового клімату, організації роботи та навчального процесу таким чином аби 
конфліктів, які б ставали причиною булінгу не було. 

 

  
 
З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу!» фахівці 

Регіонального центру реалізували ряд заходів та налагодили якісну роботу з 
громадським омбудсменом із захисту виборчих прав ВГО «Опора». 

Зустрічі проводили зі студентами, учнями, педагогами, трудовими колективами 
у різноманітних формах – лекції, квести, юридичні читання, прес-конференції, 
засідання активних клубів. Детально тут - http://bit.ly/2BhWviO. 



 
05 травня у Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 

ім. М.К.Чекмана за круглим столом "Стереотипи свята 8 Березня, або Відверта розмова 
про права жінок" зібрали учениць та фахівчинь різних галузей, щоб обговорити тему 
гендерної рівності. До обговорення запросили, зокрема, юристку Регіонального центру 
Ольгу Чорну. Фахівчиня розповіла про законодавчі норми, які покликані забезпечувати 
ґендерну рівність, в тому числі про зміни в чинному законодавстві щодо ґендерно 
обумовленого насильства.  

 
Детально тут - https://bit.ly/2PXdhJt. 
 
ЗАХІД 1.1.4. Проведення семінарів лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості – 2 заходи. 

 



До прикладу, 22 березня заступниця директора Регіонального центру Олена 
Варфоломєєва взяла участь у семінарі для учасників бойових дій, що перебувають на 
обліку в Хмельницькому міському центрі зайнятості. Юристка розповіла учасникам 
АТО про їхні права, інструменти їх захисту, а також про основні норми виборчого 
законодавства. 

Детально тут - https://bit.ly/2HcGpIu 
 
ЗАХІД 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих 

на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудових 
колективах, територіальних громадах в тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

Фахівці Регіонального центру, вивчивши першочергові спільні правові потреби 
трудових колективів та територіальних громад, активно працювали із мешканцями 
Хмельниччини, провели ряд лекцій і бесід. Працівники Регіонального центру протягом 
звітного періоду неодноразово зустрічалися із трудовими колективами, брали участь у 
засіданнях круглих столів та семінарах -  де щоразу наголошували про всеукраїнський 
проект “Я МАЮ ПРАВО!”. Повідомили, що проект започатковано для поглиблення 
правових знань українців, основним інтернет ресурсом є - http://pravo.minjust.gov.ua/.  

21 січня фахівчині Регіонального центру взяли участь у дискусійному клубі 
«Реформи в Україні: наслідки впровадження». Під час обговорення йшлося також про 
реформи в галузі юстиції, які спростили доступ вразливих верств населення до 
безоплатної правової допомоги та забезпечили їхнє право на рівний доступ до 
правосуддя. Зазначили, що завдяки центрам та бюро правової допомоги велика 
кількість громадян отримала змогу захистити свої права. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2Gj1suQ. 
 
19 лютого директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна на базі 

Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку провела бесіду з 
особовим складом зонального відділу Військової служби правопорядку щодо 
забезпечення прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, про право 
військовослужбовців, зокрема учасників АТО, на безоплатну правову допомогу та 
соціальні гарантії для цієї категорії осіб. 

 



 
Детально тут - https://bit.ly/2H7sWl6. 
 
ЗАХІД 1.1.6. Організація та проведення вуличного інформування громади 

Хмельницької області в тому числі про виконання правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!» 

 

  
 
ЗАВДАННЯ 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 
надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної 
допомоги з метою удосконалення надання ними БПД та виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

 
18 лютого з метою забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав, 
свобод та законних інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей між 
Регіональним центром та Хмельницьким зональним відділом Військової служби 
правопорядку укладено Меморандум про наміри щодо співробітництва, в межах якого 
планується реалізація заходів для забезпечення доступу військовослужбовців до 
безоплатної правової допомоги. Детально тут - https://bit.ly/2WwtZSh. 

 
 



ЗАХІД 1.2.2. Проведення робочих зустрічей з керівництвом Хмельницького 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області, в тому числі проведення роз’яснювальної роботи з питань 
реалізації та захисту прав людини – заступниця директора Олена Варфоломєєва 
регулярно здійснює робочі зустрічі з Центром пробації з питань узагальнення 
співпраці, поширення інформації про законодавство у сфері БПД та 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
ЗАХІД 1.2.4. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької  області 

На виконання діючого меморандуму заступниця директора Регіонального центру 
Олена Варфоломєєва провела 5 тематичних заходів у Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області. Так лекції з 
тематичних питань у тому числі щодо проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провела заступниця 
для керівників сільськогосподарських підприємств, працівників управлінь 
агропромислового розвитку в районах, голів ОТГ, сільських рад.  

 
 
ЗАХІД 1.2.8. Організація та проведення спільних заходів із Регіональним 

координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, представників 
управління захисту прав людини Головного управління Національної поліції 
України у Хмельницькій області, правозахисними організаціями щодо 
запобігання порушенню прав людини 

11 січня, директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна й начальниця 
відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина 
Топольницька зустрілися з представниками Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України – Юрієм Сніберком та помічницею. Темою розмови 
стало дотримання та виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2011 № 1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» 
працівниками поліції. 

26 березня громадський монітор від системи безоплатної правової допомоги, 
начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Оксана Банкова разом із 
регіональною координаторкою взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксаною Кізаєвою відвідали 
Меджибізький дитячий будинок-інтернат. Детально тут - https://bit.ly/2LBaszb. 

 



ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 
Упродовж I-го кварталу 2019 року Регіональний центр активно інформував 

мешканців області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ поширювали 
матеріали як про систему загалом, так і про роботу регіонального й місцевих центрів 
зокрема, публікував правові консультації з типових питань, в тому числі в рамках 
реалізації загальноукраїнського проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!», а також приклади успішного захисту, який здійснювали адвокати, що 
співпрацюють з центрами, й фахівці місцевих центрів, бюро.  

Представники центру брали участь у різноманітних комунікативних заходах: 
прес- конференціях, круглих столах, а також у зйомках сюжетів для телебачення, 
записах на радіо тощо. Загалом у пресі, інтернет-медіа, на телебаченні й радіо регіону 
впродовж січня-березня 2019 року з’явилося 22 матеріали про діяльність системи 
безоплатної правової допомоги на Хмельниччині. 

 
Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли бачити у 

електронних виданнях «ВСІМ», «Є», "The World News", в газеті «Актуально для 
подолян».  

 
Тематика матеріалів різноманітна: про діяльність центрів, зокрема й бюро 

правової допомоги, консультації фахівців з найбільш поширених правових питань, 
зокрема й в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», тощо. 

 



04 січня Банкова Оксана та Ольга Чорна у прямому ефірі обласного радіо Філія 
НСТУ "Поділля-центр" розповіли про відкриття для загального користування 
довідковo-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». Детально 
тут - http://bit.ly/2GDZHbh. 

 

 
 
26 березня у прямому ефірі  обласного радіо Філія НСТУ "Поділля-центр" 

юристка Регіонального центру підбила підсумки проведення правопросвітницької 
кампанії «Я маю право голосу!» центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Хмельниччини - https://bit.ly/30bg46l. 

 
Триває співпраця з тижневиком «Актуально для подолян», у якому створено 

рубрику «Я маю право» та публікуються консультації з актуальних правових питань.  

 
 



Фахівці Регіонального центру оперативно оновлюють відомості на офіційному 
веб-сайті регіонального центру: публікують останні новини, приклади успішного 
вирішення справ адвокатами, залученими до надання БВПД, та корисну інформацію 
для клієнтів, наприклад, адреси та номери телефонів бюро правової допомоги.  

Систематично оновлюють інформацію на сторінці регіонального та місцевих 
центрів у мережі Facebook. Періодично здійснюється аналіз медіа-середовища в 
області та оновлення медіа-мапи. 
 

ЗАХІД 1.3.7. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають БВПД 
та співпрацюють із РЦ у Хмельницькій області у інтернет- ресурсах, веб-сайтах 
РЦ/МЦ, соціальних сторінках Facebook 

 
Варто також зазначити, що обмін досвідом між адвокатами забезпечується 

Регіональним центром постійно шляхом розміщення кращих позитивних успішних 
практик (справ) адвокатів Хмельницької області у цивільних і адміністративних 
справах. До прикладу протягом ІІІ кварталу на офіційному веб-сайті центру та  
мережі  Facebook  висвітлено чимало прикладів позитивних професійних досягнень 
адвокатів: 

Адвокат Олександр Гіппіус довів у суді протиправність рішення управління 
праці та соціального захисту населення і домігся призначення субсидії на оплату 
комунальних послуг для клієнта. Детально тут - https://bit.ly/2Jfz0LT. 

Завдяки кваліфікованим діям адвоката Романа Рачка суд визнав безпідставною 
та незаконною відмову управління праці та соціального захисту населення щодо 
призначення щомісячної адресної допомоги на малолітню дитину зі статусом ВПО. 
Детально тут - https://bit.ly/2Q1bjaL. 

Завдяки діям адвоката Дмитра Сидорука суд визнав за спадкоємцем право 
власності на частку в спадщині та зобов’язав відповідача виплатити грошову 
компенсацію вартості частки у спадщині. Детально тут - https://bit.ly/2Jebnn0. 

 

Адвокат Олександр Люблінський допоміг клієнтці, яка 
постраждала від хуліганських дій, стягнути з кривдника відшкодування моральних 
збитків. Детально тут - https://bit.ly/2YmJvAM. 

 
ЗАХІД 1.3.12. Провести широкомасштабну інформаційну кампанію у ЗМІ з 

метою залучення нових адвокатів до участі у конкурсі адвокатів, які надають 
БВПД 

Упродовж січня в Україні тривав другий етап конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. На цьому етапі 
адвокати, які успішно завершили дистанційний курс «Вступ до системи надання 
безоплатної правової допомоги», проходять індивідуальні співбесіди. На 
Хмельниччині до участі в співбесідах, які проводила спеціально створена комісія під 
головуванням Наталії Стьопіної, директорки Регіонального центру з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, запросили 7 
адвокатів. Завершили інтерв’ювання 22 січня. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2DjJkxi, https://bit.ly/2VknEbn. 
 
ЗАВДАННЯ 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 
ЗАХІД 1.4.3. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги в Хмельницькому міськрайонному відділі філії Державної 
установи «Центр пробації» у Хмельницькій області  

  
У Хмельницькому міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр 

пробації» забезпечили роботу дистанційного пункту з надання правової допомоги 
засудженим. Консультували юристки регіонального та місцевого центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Детально тут – https://bit.ly/2JDVNQS. 
 

ЗАВДАННЯ 1.5. Забезпечення здійснення моніторингу якості надання 
адвокатами БВПД 
Начальницею відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру Мариною Кулабіною протягом І 
кварталу 2019 року здійснено всі заплановані заходи. Так на виконання Річного плану 
діяльності Регіонального центру фахівчиня провела 28 спостережень за роботою 
адвокатів в суді та провела 16 бесід із клієнтами адвокатів, які співпрацюють з 
системою БПД. 
 

ЗАВДАННЯ 1.6. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 
клієнтам системи БПД 

 
ЗАХІД 1.6.3. Проведення моніторингу процедури та якості надання 

безоплатної первинної правової допомоги, наданої працівниками МЦ 



Начальницею відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру Мариною Кулабіною протягом І 
кварталу 2019 року забезпечено проведення спостережень за роботою юристів відділу 
представництва, бюро правової допомоги в судах. Крім того фахівчиня проаналізувала 
якість надання безоплатної первинної правової допомоги працівниками місцевих 
центрів у тому числі відділами бюро праової допомоги. 

 
Організація та проведення  навчальних семінарів, заходів із підвищення 

кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 
05 березня у Хмельницькому говорили про права виборців, найбільш часті 

правопорушення під час виборчого процесу, алгоритми реагування на звернення 
громадян з приводу порушень їхніх виборчих прав. У межах співпраці системи 
безоплатної правової допомоги та Громадянської мережі ОПОРА організовано тренінг 
для адвокатів, які співпрацюють з центрами та юристів центрів. Провів навчання 
громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у 
Хмельницькій області Володимир Гарієвський. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2LCu0Dk. 
 

 [2.1] Створення ефективної системи управління  
правовими знаннями та розвиток людського потенціалу  

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
 

ЗАВДАННЯ Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 
центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для 
виконання функції представництва 

 
ЗАХІД 2.1.2. Проведення внутрішніх навчань працівників центрів з надання 

БВПД з актуальних та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 
На базі Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 14 березня відбулось навчання з питань декларування для фахівців 
регіонального та місцевого центрів. Про вимоги до заповнення декларації осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
розповіла керівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДФС 
Хмельницької області Віталія Гарматюк. 



 
Детально тут - https://bit.ly/2vPpczD. 
 
ЗАХІД 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення кваліфікації 

працівників із залученням фахівців інших організацій 
11 лютого на базі Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели масштабний тренінг для юристів системи 
безоплатної правової допомоги Хмельниччини. Навчання відбулося профільними 
фахівцями щодо проведення президентських виборів в Україні, зокрема реалізацію 
права голосу внутрішньо переміщеними особами, а також повноваження 
адміністративних судів у виборчому процесі та новели цивільно-процесуального 
законодавства. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2PVgvgi. 
 

ЗАВДАННЯ 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

З оновленими знаннями щодо користування та оновлення інформації на 
довідково-інформаційній платформі “WikiLegalaid”, Регіональний центр наповнив 
консультацією на тему «Мобінг: поняття, різновиди, причини, наслідки». Крім того, по 
мірі необхідності робили оновлення до наявних консультацій Центрів та інших колег 
центрів з надання БВПД. 

 
 
 
 



Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 
ЗАВДАННЯ 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 
прийняття управлінських рішень 
11 березня відбулася зустріч з керівниками та працівниками центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, які працюють на Хмельниччині, директор 
Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк наголосив, що 
зміни, які відбуватимуться в системі БПД, спрямовані на її удосконалення, зокрема на 
підвищення якості юридичних послуг. Детально тут - https://bit.ly/309w353. 

 
 
ЗАХІД 3.1.2. Організація, проведення та участь у засіданнях Керівної ради 

директорів 
На виконання завдання плану організовано та проведено 2 засідання керівної 

ради. 09 січня у режимі скайп-зв’язку провели засідання керівної ради центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, де 
розглянули питання щодо: 
 підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за 2018 рік; 
 погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хмельницької області за 2019 рік; 
 погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хмельницької області за 2019 рік; 
 планування роботи Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2019 рік; 
 планування роботи керівної ради на 2019 рік та затвердження плану роботи 

керівної ради на 2019 рік. 
28 лютого провели засідання керівної ради центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, де розглянули питання щодо 
стану фінансування потреб системи безоплатної правової допомоги  та вдосконалення 
територіальної та функціональної структури регіональних та місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За оперативною інформацією з 01.01.2019 року по 31.03.2019 року (за І-й 
квартал 2019 року) регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області 
було видано 611 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 3  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 405  – для здійснення захисту за призначенням;  

 33  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях;  

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

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

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

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

 
 Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за І-й квартал 2019 року 




