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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 у тому числі  «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.  
16 травня заступниця директора Олена Варфоломєєва взяла участь у ХVІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна у сучасному геополітичному 

просторі: погляд молоді» (до 30-річчя МАУП), яка відбулася у Хмельницькому 

інституті МАУП. Заступниця виступила рецензентом однієї з наукових робіт, відтак 

відзначила авторку студентку Одеського інституту МАУП грамотою. 

 

 
 

 



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 23 заходи. 

4 квітня з нагоди Всесвітнього дня здоров’я у Хмельницькому ліцеї № 15 імені 

Олександра Співачука юристка Регіонального центру Ольга Чорна. Говорила з учнями 

гарантії, передбачені чинним законодавством у сфері охорони здоров’я, а також про 

важливість збереження здоров’я кожного з нас. Під час заходу, ініційованого 

Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва, з учнями спілкувалися також і 

партнери Центру Юлія Мазур і Сергій Толстіхін, представники Всеукраїнської 

ініціативи «Активна громада» у м. Хмельницькому. 

 

Детально  тут - https://bit.ly/30T8psU. 

 

В рамках інформаційної кампанії «СтопБулінг» фахівчині Регіонального центру 

організували та провели ряд цікавих заходів. 

17 квітня для учнів 3-В класу Хмельницької ЗОШ № 24 юристка Регіонального 

центру Ольга Чорна провела правовий урок «СТОП-Булінг» або  «Подорож у країну 

Рівності», де немає булінгу і всі діти поважають права одне одного. 
Детально тут – https://bit.ly/2LGO1HM. 
 

  

23 квітня правовий урок для учнів 4-В класу навчально-виховного об’єднання 

№5 ім.С.Єфремова провела Ольга Чорна, на запрошення батьківської громади. 

Маленькими кроками  фахівчиня центру разом з дітьми обговорила проблему булінгу і 

створили в класі зону комфорту та радості, в якій немає місця цькуванню. 
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Детально тут – https://bit.ly/2K3jvVt. 
 

14-15 травня начальниця відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення та розвитку інфраструктури Ольга Чорна провела кілька уроків для учнів 

третіх класів Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1 "Школа-дитячий 

садок" про подолання булінгу в школі. З огляду на побажання педагогів, юристка 

запропонувала різні сценарії уроків для кожного класу: були подорожі на повітряній 

кулі, перегляд відео, мандрівки до країн без цькування!  
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Детально тут – https://bit.ly/2OgS3ZG. 

 

Пізнавальний і цікавий відпочинок організували разом з партнерами працівники 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області для вихованців пришкільних таборів. 

У межах тісної і тривалої співпраці з Хмельницькою обласною бібліотекою для 

юнацтва відбулися інтерактивні правові уроки «Великі права маленької дитини» для 

учнів НВО №5 та НВК №6 міста Хмельницького. Майже триста дітей дізналися про 

свої основні права та обов’язки, навчилися їх розрізняти та відстоювати. І все це у 

форматі ігор, вікторин та невимушеного спілкування. 

 

 

  

На запрошення Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка 

юристка регіонального центру Ольга Чорна провела правові квести для учнів 

пришкільного табору СЗОШ №21. Діти відгадували загадки, виконували цікаві 

завдання, переглядали уривки мультиків, складали гасла на правову тематику. 
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Детально тут - https://bit.ly/2SDOsDu. 

Протягом двох тижнів червня працював правовий лекторій в Хмельницькій 

СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 для учнів 10-го класу, які поглиблено вивчають 

правознавство під час навчальної практики. «Правовий лекторій» – проєкт, 

започаткований Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області спільно з адміністрацією Хмельницької 

спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим 

вивченням німецької мови з 1-го класу.Тематичні уроки, бесіди, зустрічі з 

представниками юридичної спільноти та екскурсії – загалом дев’ять цікавих та 

різнопланових заходів відбулися за час роботи правового лекторію в ЗОШ №6. 

Це і тематичні бесіди, тренінги, екскурсії та виступи партнерів! 

.   
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У результаті двотижневої роботи учні по-іншому поглянули на професію юриста, 

судді, зрозуміли, як на практиці відбувається застосування норм чинного 

законодавства. Адміністрація школи подякувала працівникам регіонального центру за 

співпрацю та висловила бажання повторити ініціативу наступного року. 

Детально тут - https://bit.ly/2YlIc4p, https://bit.ly/2ZaWYfD. 

 

ЗАХІД 1.1.3. Проведення семінарів лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 

Центрах зайнятості. 

До прикладу, 08 квітня 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. 

 

ЗАХІД 1.1.4. 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 
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проект “Я МАЮ ПРАВО!”. Повідомили, що проект започатковано для поглиблення 

правових знань українців, основним інтернет ресурсом є - http://pravo.minjust.gov.ua/.  

Так, з метою інформування та поширення інформації щодо всеукраїнського 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, інформаційних кампаній «СтопБулінг», «Відповідальне 

батьківство» та можливість створення нових точок доступу до БПД фахівчині 

Регіонального центру зутрічалися із керівництвом таких шкіл Хмельницького ліцею № 

15 імені Олександра Співачука, Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 

Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1 "Школа-дитячий садок". Крім 

того окремо організовано та проведено тематичні лекції для педагогів шкіл СЗОШ 

№21, навчально-виховного об’єднання №5 ім.С.Єфремова, НВК №6, ЗОШ № 18 І-ІІІ 

ступеня ім. Вячеслава Чорновола. 

 
На запрошення керівництва шкіл юристи Регіонального центру провели 

інформаційні виступи перед батьківськими громадами чималої кількості шкіл 

Хмельницького. 

 
 

 

16 квітня юристка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області Ольга Чорна стала одним зі спікерів 

обласного семінару директорів, завідуючих опорними бібліотеками об’єднаних 

територіальних громад області «Місце бібліотеки в об’єднаній територіальній громаді: 

виклики та перспективи», який упродовж трьох днів, 15-17 квітня, відбувався в 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці.  

Крім конструктивної бесіди юристка, принагідно, передала у бібліотеки області 

інформаційні матеріали – листівки, буклети та плакати на правову тематику, які 

допоможуть мешканцям громад вирішувати їхні повсякденні юридичні питання. Крім 

того, подарувала книгу «ПРОти НАСильства», яка порушує тему домашнього 

http://pravo.minjust.gov.ua/
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насильства та складається з повноцінних літературних творів із коментарями 

професійних психологів і юристів. 

 

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

 

 

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!» 

 

Протягом ІІ кварталу 2019 року продовжено вже налагоджену співпрацю із 

діючими партнерами такими як Навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Хмельницької  області, всеукраїнська ініціатива "Активна 

громада" у м. Хмельницькому, Центри пробації, Регіональним координатором 

Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, Управлінням захисту прав людини 

Головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області, 

Хмельницьким зональним відділом Військової служби правопорядку. Крім того 

налагоджено тісну співпрацю з новими партнерами як з громадського так і публічного 

сектору. До прикладу 25 червня начальниця відділу комунікацій та 

правопросвітництва Оксана Банкова взяла участь у експертному обговоренні. У рамках 

проекту "Підвищення освіченості службовців Хмельницької області щодо Резолюції 

ООН 1325", що реалізує наша громадська організація за підтримки Українського 

Жіночого Фонду / Ukrainian Women's Fund, обговорили результати роботи, 

недопрацювання представники різних інституцій Хмельницької області та 

громадськості. У результаті домовились про продовження співпраці та напрацьовувати 

подальші плани досягнення. 
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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!». 

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

 

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 працівників медичних закладів охорони здоровя, сільськогосподарських 

підприємств, 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. 

13 травня, директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна та начальниця 

відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина 

Топольницька зустрілися з представником Територіального управління Державного 

бюро розслідувань, що розташоване у м. Хмельницькому. Під час зустрічі обговорили 

основні напрямки співпраці. 

https://bit.ly/2ZnOXUJ
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Детально тут - https://bit.ly/2Yigdrx. 

На виконання укладеного між Координаційним центром з надання правової 

допомоги та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини укладено 

Меморандум про співпрацю громадський монітор від системи безоплатної правової 

допомоги, начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального 

центру Оксана Банкова взяла участь кластерній зустрічі. 

 

 

Упродовж 11-13 червня на Хмельниччині відбувалась кластерна зустріч 

працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

моніторів Національного превентивного механізму та експертів, в межах якої було 

здійснено вісім моніторингових візитів до місць несвободи. За результатами візитів 

буде складено звіти з рекомендаціями для усунення порушень та скеровано ці звіти до 

компетентних органів. 

Детально тут - https://bit.ly/2Yh43it. 

 

ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів 

Упродовж ІІ-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 квітня-червня 2019 року з’явилося 20 матеріалів 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».  

https://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/a/5ae26ce425579288a90d3ec9f4306d6d.jpg
https://bit.ly/2Yigdrx
https://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/1/717a513eb46e3522b2f8812e170ed363.jpg
https://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/1/717a513eb46e3522b2f8812e170ed363.jpg
https://bit.ly/2Yh43it


 
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. 

 
02 травня Ольга Чорна  у прямому ефірі обласного радіо Філія НСТУ "Поділля-

центр" надала коментар на радіо щодо проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та виконання 

кампанії "Відповідальне батьківство": щодо кількості звернень жінок до центрів 

Хмельниччини у 2018 та 1 кварталі 2019 році, про обізнаність жінок зі своїми правами 

та найболючіші правові питання - https://bit.ly/331Syds. 

 

10 червня на запрошення юристка Регіонального центру Ольга Чорна взяла 

участь у прямому ефірі обласного радіо Філія НСТУ "Поділля-центр" щодо 

соціального явища булінгу серед малолітніх дітей - https://bit.ly/2SWqIuD. 

https://bit.ly/331Syds
https://bit.ly/2SWqIuD


 
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 Олег Прокоф'єв допоміг клієнтці, яка звернулася до 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, визнати в суді право власності на майновий пай. Детально тут – 

https://bit.ly/31iJYpd. 
 

Адвокатка Таїсія Цвігун, домоглася в апеляційній інстанції скасування 

постанови та закриття провадження щодо визнання винним у порушенні порядку 

провадження господарської діяльності. Детально тут – https://bit.ly/2Kh2C9N. 

 

Адвокат Юрій Сторожук довів протиправність рішення Головне управління 

Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про відмову в призначенні пенсії за 

віком на пільгових умовах і домігся повторного розгляду заяви свого клієнта про 

призначення пільгової пенсії. Детально тут – https://bit.ly/2ZpTlTn. 

 

https://bit.ly/31iJYpd
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Адвокатка Мирослава Дацишина, яка співпрацює з Шепетівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, допомогла своїй клієнтці 

довести, що жінка перебувала на утриманні сина і з його смертю втратила постійне 

джерело існування. Відтак клієнтка може претендувати на пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника. Детально тут – https://bit.ly/333BcNl. 

 

Адвокат Василь Оніщук, призначений у Шепетівському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, допоміг клієнтці довести факт 

смерті матері на тимчасово окупованій території. Детально тут – 

https://bit.ly/2MyC6LU. 

 

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  

На базі Хмельницького міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» реалізовано роботу мобільного пункту консультування 17 квітня, 04 червня. 

Отримали фахові юридичні консультації від заступниці директора Регіонального 

центру Олени Варфоломєєвої, яка також розповіла про законодавчі норми щодо 

протидії булінгу, а також про інформаційну кампанію «Відповідальне батьківство», яку 

започаткувало Міністерство юстиції. 

 

Детально тут – https://bit.ly/319MiyE, https://bit.ly/2YCxxqn. 

 

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                

ІІ кварталу 2019 року здійснено всі заплановані заходи. Так на виконання Річного 

плану діяльності Регіонального центру фахівчиня провела 48 спостереження за 

роботою адвокатів в суді та провела 18 бесід із клієнтами адвокатів, які співпрацюють з 

системою БПД. 

 

ЗАВДАННЯ 1.6. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД 

https://bit.ly/333BcNl
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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               

ІІ 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. 

Якість наданих послуг чітко прослідковується позитивними рішеннями судів та 

подяками від клієнтів. 

 

Начальник Дунаєвецького бюро правової 

допомоги Ігор Кочмарський, якого наказом місцевого 

центру призначили представляти інтереси клієнтки в суді 

(довіреність №217 від 16.08.2018 року), допоміг вирішити 

ситуацію щодо позбавлення батьківських прав батьків 

дитини. Детально тут - https://bit.ly/2SYCXH9. 

 

 
 

 

 

Начальниця Чемеровецького бюро правової допомоги 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Помазова 

допомогла  жінці, в якої у актовому записі про народження 

неправильно зазначили прізвище матері. Детально тут - 

https://bit.ly/2GJq52G. 

 
 

 
 

 

 

У Старокостянтинові юристка місцевого центру 

Олександра Боровик довела в суді, що, попри 

помилку в написанні по батькові клієнтки, архівна 

довідка про стаж роботи та заробітну плату належить 

саме жінці. Тепер клієнтці зможуть призначити 

справедливу пенсію. Детально тут - 

https://bit.ly/2YzGAZk. 
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 [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 

 

Директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та начальниця відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Марина 

Кулабіна провели навчання для працівників Хмельницокго місцевого та Регіонального 

центру щодо порядку прийняття актів надання БВПД адвокатами. Навчання 

організовано у зв'язку із змінами у чинному законодавсті, змін у струткурах центрів та 

розподілу функціональних обов'язків, оновленням штату центрів. 

 

ЗАХІД 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення кваліфікації 

працівників із залученням фахівців інших організацій 

18 квітня заступник директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва та 

начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку 

інфраструктури Ольга Чорна взяли участь у семінарі-практикумі для працівників 

діловодних та архівних служб підприємств, установ і організацій - джерел формування 

НАФ "Порядок і критерії проведення експертизи цінності та якості впорядкування 

документів НАФ". Детально тут - https://bit.ly/2Yk1210. 

13 травня фахівчині центру взяли участь тренінгу "Просто про реформу ЖКГ та 

створення наглядових рад при комунальних підприємствах". 

28 травня працівниці Регіонального центру взяли участь у  тренінгу на тему: 

«Трудові відносини: актуальні питання та поради». Лектори - суддя Хмельницького 

міськрайонного суду Оксана Заворотна, доцент Хмельницького університету 

управління та права Алла Андрушко, а також начальник відділу організаційно-

аналітичного забезпечення Управління Держпраці у Хмельницькій області Віталій 

Роздорожний детально розтлумачили  практику розгляду спорів про поновлення на 

роботі незаконно звільненого працівника; особливості розірвання трудового договору 

за ініціативи роботодавця; обов’язок роботодавця щодо належного оформлення 

трудових відносин.  

 

 

https://bit.ly/2Yk1210


Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 

ЗАВДАННЯ 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень 

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

директорів 
На виконання завдання плану організовано та проведено 2 засідання керівної 

ради.  

22 квітня засідання керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області провели у  Skype-режимі, де розглянули 

питання щодо: 

 

 Підбиття підсумків роботи центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хмельницької області за І квартал 2019 року. 

 Стан подання адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та відповідних додатків до них.  

 Вирішення питання щодо проведення публічних закупівель товарів робіт і 

послуг центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Хмельницької області. 

 Різне. 

11 червня засідання керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області провели у  Skype-режимі, де розглянули 

наступні питання: 

 Підготовка до планового внутрішнього аудиту діяльності Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги у 

Хмельницькій області. 

 Посилення роботи із адвокатами в частині подачі актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги із відповідними додатками. 

 Використання місцевими центрами в роботі дистанційного 

розрахункового обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство». 

 Щодо посилення контролю у питанні видачі доручень адвокатам та 

уповноваження працівників місцевих центрів на надання БВПД по 

представництву інтересів у судах. 

 Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За оперативною інформацією з 01.04.2019 року по 30.06.2019 року (за ІІ-й 

квартал 2019 року) регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області 

було видано 639 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;  

 425  – для здійснення захисту за призначенням;  

 38  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 33 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 11 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 9 – 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 


