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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  
ІІІ 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 1.1.2. 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 24 заходи. 

 
Протягом першого тижня навчального року з 02 по 06 вересня фахівці 

Регіонального центру провели ряд тематичних уроків «Я маю право!» для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

 
Помандрувати країною прав 

запропонували учням Хмельницького 
навчально-виховного об’єднання №1 
"Школа-дитячий садок", Навчально-
виховного комплексу №6 та навчально-
виховного об’єднання №5 ім.С.Єфремова 
міста Хмельницького.  
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Кожен урок «Я маю право!» став своєрідною 
мандрівкою, під час якої за допомогою «карти 
прав дитини» школярі визначали, які 
основоположні права їм гарантує держава.  
 
 
 
 
 
 

Аналізуючи запропоновані юристами та 
юристками ситуації, в яких було порушено права 
дітей, учні вчилися захищати свої права, 
дізнавалися, куди слід звертатися по допомогу. 
 
 
 
 
 

 
З нагоди Всеукраїнського тижня протидії булінгу з 16 по 20 вересня 2019 року 

юристи Регіонального центру активно поширювали інформацію про поняття, види та 
відповідальність за цькування у школі. Працювали як дітками, так і з педагогами 
навчальних закладів міста Хмельницького. 

 
18 вересня провели ряд заходів у навчальних закладах. До прикладу у 

Хмельницькій СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 провели два уроки «Стоп_булінг». Уроки 
запропоновані у формі не лише інформаційного повідомлення, але й юристи 
використали інтерактивні заняття, відео та практичні завдання, що дало змогу 
пропрацювати різні ситуації, зрозуміти, як легко стати жертвою, але і важко 
залишатися інертним, коли тебе ображають. По завершенню запропонували дієві 
шляхи подолання цього явища, а уразі виявлення та участі в процесі цькування: як 
діяти, до кого звернутися або куди зателефонувати! 
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19 вересня для учнів восьмих класів НВК№10 провела правові інтерактивні 
уроки юристка Регіонального центру Ольга Чорна. Під час бесіди говорили про 
проблеми цькування в школі, про відповідальність усіх учасників освітнього процесу, 
як вийти з конфлікту та не допускати загострення ситуацій. 

 

 
 
У період з 09 – 13 вересня 2019 року та з 23 – 30 вересня 2019 року юристи 

центрів з надання безоплатної правової допомоги організували чимало 
правопросвітницьких заходів у закладах загальної середньої освіти та вищих 
навчальних закладах. Не стали й винятком юристи Регіонального центру, які під час 
заходів поширювали інформацію про можливості дітей отримати безоплатну вторинну 
правову допомогу в системі надання БПД та підвищення їх загальної правової 
обізнаності. 

 
Юристи Регіонального та Хмельницького місцевого центру взяли участь у 

масштабному проєкті «Місто професій», яке відбулося 07 вересня у м. 
Хмельницькому. Юристи центрів презентували дітям та дорослим роботу системи, а 
також розповідали юним відвідувачам про особливості юридичної професії. 

Завдяки зусиллям дітей сформували якісний портрет сучасного юриста.  
Кожній дитині, яка побувала на локації системи безоплатної правової допомоги 

у «Місті професій», дісталися подарунки – значок, розмальовка, а також символічний 
«паспорт прав дитини» й буклет «Твої права – твій надійний захист!» Водночас 
дорослі змогли отримати фахові консультації з правових питань. 
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Детально тут - https://bit.ly/2J7FR8N. 
 
12 вересня спільно із фахівчинею Хмельницького місцевого центру Мар’яною 

Пестун юристка Регіонального центру Ольга Чорна поспілкувалися із 
восьмикласниками Хмельницького ліцею № 15 імені Олександра Співачука. Говорили 
про сімейні правовідносини, правовий статус батьків і дітей згідно законодавства 
України  

 
Детально тут - https://bit.ly/2MSI5tC. 
 
27 вересня юристка Ольга 

Чорна говорила з учнями НВК 
№31 на тему «Права дитини: 
реалізація та захист». 
Четверокласники не лише 
слухали юристку, але й активно 
співпрацювали, задавали цікаві 
питання щодо можливостей 
реалізації прав дитини особливо 
у школі. 
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ЗАХІД 1.1.3. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з інвалідами, 
які мають вади слуху, зору (УТОС, УТОГ) 

Протягом ІІІ кварталу заходів центром заплановано не було. Проте на 
запрошення громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України» 09 серпня 
директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та юристка та Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у 
засіданні Всеукраїнського круглого столу «Безперешкодний доступ – головна умова 
інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство. Спільна діяльність органів влади та 
громадських організацій осіб з інвалідністю в питаннях доступності». 

Директорка Регіонального центру розповіла присутнім про систему безоплатної 
правової допомоги в Україні, повноваження центрів та бюро правової допомоги, 
пояснила, в чому полягає різниця між первинною та вторинною правовою допомогою. 
Особливу увагу керівниця центру зосередила на порядку отримання безоплатної 
правової допомоги особами з інвалідністю 

.   
 
ЗАХІД 1.1.4. Проведення семінарів лекцій, бесід, спрямованих на 

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

 
26 липня заступницею директора регіонального центру Оленою Варфоломєєвою 

проведено лекцію-навчання для осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в 
міському центрі зайнятості. Під час виступу заступниця розповіла про забезпечену 
державою можливість отримати безкоштовну юридичну, а при потребі – скористатися 
послугами адвоката або фахівця системи для захисту і представництва інтересів у суді. 
Крім того, зазначила, що відповіді на актуальні правові питання можна також отримати 
онлайн за допомогою безкоштовної довідковo-інформаційної платформи 
«WikiLegalAid», ознайомила аудиторію із проектом «Я МАЮ ПРАВО!». Присутнім 
розповіла про правопросвітницьку кампанію «Відповідальне батьківство», зокрема 
щодо порядку нарахування, виплати та перерахунку аліментів. 

 
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 
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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/.  

Так, з метою інформування та поширення інформації щодо всеукраїнського 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, інформаційних кампаній «СтопБулінг», «Відповідальне 
батьківство», «Чесна платіжка»  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", НВК №31, НВК №6. Крім того окремо організовано та проведено тематичні 
бесіди для слухачів автошколи Хмельницький ОСТК ТСОУ щодо права на отримання 
безоплатної правової допомоги, штрафи при вчиненні адміністративного проступку, за 
порушення правил дорожнього руху, про порядок складення адміністративного 
протоколу, та підписання «Європротоколу»; для працівниць Комунального 
підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 
№2» Хмельницької міської ради провела бесіду на тему "Аліменти в Україні"; для 
читачів і відвідувачів Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. 

 
ЗАХІД 1.1.6. Організація та проведення вуличного інформування громади  

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

30 липня з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми працівники 
Регіонального та Хмельницького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги долучилися акцій, які проводилися різними інституціями в місті 
Хмельницький:  

участь у перегляді документального фільму «Жінка в полоні»;  
участь у вуличній акції з елементами арт-інсталяції «Невидимі», яка відбулась на 

пероні залізничного вокзалу м.Хмельницького; 
проведення вуличного інформування для мешканців і відвідувачів міста на 

пероні залізничного вокзалу м.Хмельницького. 

 
 



9 
 

У День прапора України нагадали мешканцям Хмельницького про гарантовані 
державою права та закликали відстоювати їх в разі порушення! 

 
 
07 вересня під час масового заходу реалізації проєкту «Місто професій» фахівці 

Регіонального та Хмельницького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформували батьків діток про БПД, право на захист та куди 
звернутися аби отримати юридичну допомогу. 

 

 
 
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 ІІІ 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, Центрами 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.  

01 липня Меморандум про співпрацю підписали у Хмельницькому регіональна 
представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини в Хмельницькій області, керівники 
регіонального і місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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У документі визначили основні напрямки спільної роботи та заходи, спрямовані на 
недопущення порушень права на безоплатну правову допомогу. 

 
Детально тут - https://bit.ly/31xRfRI. 
 

09 липня заступниця директора Регіонального центру взяла участь у форумі 
«Моделі безоплатної правової допомоги: успішний досвід та напрямки співпраці», де 
розповіла як  працює в Україні державна система безоплатної правової допомоги. 

Детально тут - https://bit.ly/2J8376A. 
 

 
 

08 серпня юристка Регіонального центру Ольга Чорна  взяла участь у 
презентації онлайн-курсу «Взаємодія органів влади з громадськістю». Де організатори  
розповіли про можливості онлайн-курсу та проблеми щодо співпраці 
влади/громадськості у Хмельницькій області.  

Працюючи в групах учасники розкривали можливості просвітництва громад. Так 
юристка Ольга Чорна вкотре нагадала про широкомасштабну  діяльність центрів БПД 
у сфері підвищення правової освіти громад та про Всеукраїнський 
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правопросвітницький проєкт «Я МАЮ ПРАВО!» 
 

 
 
ЗАХІД 1.2.4. Організація та проведення спільних заходів із Державною 

міграційною службою (круглі столи, семінари) 
У ІІІ кварталі не заплановано спільних заходів із ДМС, проте з метою уникнення 

порушень прав iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих для iдентифiкацiї та 
забезпечення примусового видворення 30 серпня директорка Регіонального центру 
запросила до плідної розмови представницю управління Державної міграційної 
служби в Хмельницькій області Руслану Мартьянову. 

 
 
ЗАХІД 1.2.5. 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.  
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ЗАХІД 1.2.6. 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. 

 
05 липня з  лекцією на тему «Право на безоплатну вторинну правову допомогу в 

кримінальних провадженнях» перед поліцейськими Хмельницького виступила 
директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна. Навчання відбулось в межах 
додаткового заняття зі службової підготовки. Очільниця регіонального центру 
роз’яснила правоохоронцям вимоги 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». 

 
Детально тут - https://bit.ly/31wcAuM. 
 

ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 

 
Упродовж ІІІ-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 липня-серпня 2019 року з’явилося 21 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».  
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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. 

 

 
 

 
Актуалізується інформація на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
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17 вересня у Хмельницькому відбулась пресконференція «Безоплатна правова 

допомога як інструмент соціальної справедливості». Упродовж 2015 – І півріччя 
2019 року до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які 
працюють на Хмельниччині, звернулося 75026 осіб, більшість із яких потребувала 
правових консультацій та роз’яснень законодавства 

«Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується 
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного 
бюджету. Порядок надання такої допомоги визначає Закон України «Про безоплатну 
правову допомогу», — наголосила директорка Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна. 



15 
 

  

 
Детально тут - https://bit.ly/2ob2L7U, https://bit.ly/2oTDZto. 
 
18 вересня директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна та директор 

Хмельницького місцевого центру взяли участь розповіли як  отримати безоплатну 
правову допомогу на Хмельниччині, в ефірі ТВ7+ Хмельницький телеканал. Україна. 
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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, Instagram. 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: 
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Завдяки роботі адвокатки Мирослави Дацишиної, яка 
співпрацює з Шепетівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, суд визнав 
незаконним та скасував наказ про звільнення клієнтки 
місцевого центру, поновивши її на роботі та стягнувши з 
відповідача середній заробіток за час вимушеного прогулу в 
сумі майже 39 тис. грн, а також моральну шкоду в сумі 5 
тис. грн. Детально тут - https://bit.ly/2JbAJjH. 

Також Мирослава  Дацишина вже в іншій справі довела, що 
в результаті розбою її клієнтка зазнала не лише фізичного 

болю, а й душевних страждань. В результаті суд визначив моральне відшкодування у 
справі в сумі 25 тис. грн. Детально тут - https://bit.ly/2JboeVu. 

Адвокат Іван Козак допоміг клієнту Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги встановити факт родинних відносин 
та поновити строк для прийняття спадщини. Детально тут - https://bit.ly/32DtFnF. 

 
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» протягом ІІІ кварталу 2019 року реалізовано роботу мобільного пункту 
консультування. 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. 
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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 37 спостереженнь за 
роботою адвокатів в суді та провела 17 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         
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. 
 

Директор Кам’янець-Подільського місцевого центру з 
надання БВПД довів право клієнтки на пенсію 
держслужбовця в суді. Детально тут - https://bit.ly/2J8zPVe. 

 
 
 
 
 

 

Понад 60 тисяч гривень надміру перерахованої субсидії 
довелося б сплатити клієнтці Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за рішенням управління соцзахисту. Фахівчиня 
місцевого центру Олександра Боровик оскаржила таке 
рішення до суду. Наразі провадження у справі закрито. 

Детально тут - https://bit.ly/2P4sgmp. 
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Фахівчиня Теофіпольського бюро правової допомоги 
Алла Казюк довела в суді протиправність відмови 
управління Державної міграційної служби України в 
Хмельницькій області видати неповнолітньому через його 
релігійні переконання паспорт у формі книжечки. Детально 
тут - https://bit.ly/2N0TCHs. 

 
 
 

 

Начальниця Білогірського бюро правової допомоги Юлія 
Піхотинська допомогла жінці, яка перебуває у декретній 
відпустці по догляду за дитиною до трьох років, домогтися 
від чоловіка аліментів на власне утримання та на утримання 
спільної дитини. Детально тут - https://bit.ly/2BzuOkw. 
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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 05 вересня провела внутрішнє 

навчання для працівників Регіонального центру з метою покращення виконання 
контрольних завдань центру. 

 
 
ЗАХІД 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення кваліфікації 

працівників із залученням фахівців інших організацій 
Тренінг щодо реагування на виборчі порушення та захисту виборчих прав 

громадян відбувся 11 липня на базі Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Це вже друге 
навчання для юристів та адвокатів системи безоплатної правової допомоги, 
організоване в Хмельницькому в межах співпраці з Громадянською мережею ОПОРА. 
Також до тренінгу долучилась регіональна представниця Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва. Детально тут - 
https://bit.ly/2oRfZHj. 
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18 липня організували та провели внутрішнє навчання із залученням Юлїю 
Мазур, регіональної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада". 
Спільними зусиллями для працівників Регіонального центру  провели тренінг щодо 
виборчих прав громадян та інформаційної гігієни виборця. 

 
26 вересня у Хмельницькому відбувся тренінг для юристів центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які з ними співпрацюють. Під 
час тренінгу розглянули, як отримати необхідну інформацію з реєстрів Мін’юсту, а 
також обговорили порядок оплати послуг і відшкодування витрат адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. Детально тут - https://bit.ly/35UlTrN. 

 
 

ЗАВДАННЯ 2.2. Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ 

 
ЗАХІД 2.2.3. Направлення на навчання та/або інші заходи до 

міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи  працівників Регіонального 
та місцевих центрів, громадських організацій та партнерів 

Протягом ІІІ кварталу фахівчині Регіонального центру мали змогу підвищити 
кваліфікацію на базі міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи  
PRAVOKATOR правовий клуб Одеса. 

Начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Оксана Банкова 
впродовж двох днів разом із тренерками Анастасією Арцимович і Наталією Ковталюк і 
комунікаційниками працювали над навичками ефективної комунікації, зокрема 
вдосконалювали вміння публічних виступів, спілкування з журналістами, редагування 
новин.  
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Юристка Регіонального центру Ольга Чорна 25 вересня взяла участь у тренінгу 
«Планування та розробка проектів» вперше проведено для фахівців системи надання 
БПД з різних регіонів країни. 

 

 
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 1 засідання керівної 

ради.  
04 липня засідання керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

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

 
1. Підбиття підсумків роботи центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хмельницької області за І півріччя 2019 року. 
2. Проведення правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка» в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!».  
3. Внесення змін до Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги 

у Хмельницькій області на 2019 рік та погодження змін до річних планів діяльності 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2019 рік. 

4. Різне. 
Крім того протягом кварталу директором Регіонального центру для директорів 

місцевих центрів проведено наради та тематичні навчання у Skype-режимі. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За оперативною інформацією з 01.07.2019 року по 30.09.2019 року (за ІІІ-й 
квартал 2019 року) регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області 
видано 666 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 3  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 422  – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 2  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі.  
Кругова діаграма щодо розподілу осіб за ІІІ-й квартал 2019 року 




