
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання  Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги  

на 2016 рік 

у Тернопільській області станом на 31.12.2016 р. 

 

ЗМІСТ: 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними. 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

його функцій. 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру. 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
      Ст. 59 Конституції України    

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках,  

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно». 

 

 

Центри з надання вторинної безоплатної правової допомоги Тернопільщини 

постійно працюють над реалізацією основних вимог Конституції України щодо прав 

і свобод кожного громадянина України та  Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу».   

Регіональний та місцеві центри з надання вторинної безоплатної правової 

допомоги у Тернопільській області забезпечують та виконують одне із 

найпріоритетніших завдань на сьогоднішній час - спрощення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги та розширення можливостей надання безоплатної 

правової допомоги.   

Велика увага приділяється інформаційним правопросвітницьким заходам, які 

завжди орієнтовані на кожну вразливу категорію населення . 

З метою розширення доступу до БПД для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які стали або могли стати жертвами 

насильства в сім’ї організовуються   виїзні консультаційні пункти, проводяться 

інформаційно-просвітницькі заходи, серед  яких проведення  — уроків права, 

дискусій, бесід  з правової тематики,  у дитячих будинках, школах-інтернатах та ін. 

навчальних закладах, зокрема: 

Кременецький МЦ 

- Дитячий будинок сімейного типу с. Залісці Шумського району; 

- Дитячий будинок сімейного типу  с. Сураж  Шумського району;   

- Кременецька  загальноосвітня школа  – інтернат  І-ІІІ ступенів.  

Тернопільський МЦ 
- Тернопільський обласний комунальний дитячий будинок для дітей шкільного віку; 

- Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Тернопільської обласної ради (для дітей з вадами слуху); 

- Бережанська обласна комунальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ст. з 

поглибленим вивченням трудового навчання; 

- Струсівська санаторна загальноосвітня школа – інтернат I-III ступенів; 

- Новосільський обласний спеціальний навчально-виховний комплекс; 

- Теребовлянська спеціалізована школа-інтернат для дітей з послабленим слухом; 

- Центр  соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 

Тернопільської ОДА. 

Чортківський МЦ 

- Чортківська ЗОШ-інтернат; 

- Мельнице-Подільський дитячий будинок Борщівського району; 

- Коропецький обласний ліцей – інтернат з посиленою військовою підготовкою. 
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- А також на базі центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді органів 

місцевого самоврядування (міські, сільські та селищні ради), служб у справах дітей   

районних державних адміністрацій,  та, крім того, у Тернопільській обласній Спілці 

багатодітних. 

  

Так, Кременецьким місцевим центром організовано роботу консультаційного 

пункту  в дитячому будинку сімейного типу, що розташований в с. Залісці 

Шумського району  (з 19.05.2016 року). 

А також Шумським бюро правової допомоги організовано роботу 

консультаційного пункту в державному навчальному закладі «Дитячий будинок 

сімейного типу» с. Сураж (23. 12.2016р). 

 
 

Під час проведених заходів школярів поінформовано про основні права дітей, 

які затверджені Загальною декларацією прав людини та Конвенцію ООН про права 

дитини, захист прав людини та роль місцевого центру у цьому процесі. Не оминули 

увагою також питання адміністративної відповідальності неповнолітніх, заходах 

впливу та видах покарань, що застосовуються до неповнолітніх при вчиненні ними 

правопорушень. 
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Також 08.12.2016 року фахівці Кременецького місцевого центру взяли участь 

у  «Семінарі для опікунів і піклувальників» організованому спільно з працівниками 

служби у справах дітей Кременецької РДА . 

 

Місцевими центрами систематично проводяться на базі центрів 

соціальних служб для дітей сім’ї та молоді, відділів/секторів у справах сім’ї, 

молоді та спорту РДА, у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

служби у справах дітей Тернопільської  ОДА виїзні консультування. У 2016 

році (далі – звітний період) проведено 45 таких консультувань. 

 

          У  навчальних закладах   проведено 53 заходи інформаційного характеру, 

як от, уроків правових знань, дискусій, бесід, виховних годин, а саме:  

 

в зоні юрисдикції Кременецького МЦ: 

- Кременецька  ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 5 ; 

- Кременецька ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 1; 

- Кременецький  ліцей імені Уласа Самчука;  

- Кременецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ;            

- Плосківська ЗОШ І-ІІ ступенів (с. Плоске Кременецького району ) ;  

- Зборівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 2; 

- Зборівська державна українська гімназії ім. Р. Завадовича; 

- Білокриницька загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів (с. Білокриниця 

Кременецького району); 

- Дунаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (с. Дунаїв  Кременецького 

району); 

- Збаразька ЗОШ №1; 

- Шумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ; 

- Кременецька  ЗОШ I-III ступенів №2 ; 

- Кременецький ліцей ім. Уласа Самчука ; 

- Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – ліцей ім. Юрія Коваля; 

- Збаразька ЗОШ  І-ІІІ ст. №2; 

- Зборівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

- Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст.( с. Залужжя Збаразького району ); 

- Стіжоцькій ЗОШ І-ІІ ступенів ( с. Стіжок Шумського району );  

- Горинська  ЗОШ І-ІІІ ст. ( с. Горинка Кременецького  району ) ; 

- Озерянська  ЗОШ І-ІІІ ступенів( с. Озерна Зборівського району ); 

- Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів( м. Почаїв Кременецького району ) ; 

- Юськовецька ЗОШ І –ІІІ ступенів ( с. Юськівці Лановецького району );  

- Шумський  ліцей; 

- Шумський НВК – гімназія  

 

в зоні юрисдикції Тернопільськго МЦ: 

- Тернопільська загальноосвітня школа I-III ст. - правовий ліцей №2; 

- Тернопільська Українська гімназія ім.І.Франка; 

- Тернопільські Загальноосвітні школи № 6,13, 28 

- Тернопільска  школа мистецтв  ім.Герети; 
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- Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст №1; 

- Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 

- Козівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 

- Козівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 

- Загальноосвітня школа №18; 

- Козівська державна українська гімназія ім.В.Герети; 

- Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Бережанська гімназія ім.Б.Лепкого; 

- Теребовлянський навчально-виховний комплекс Тернопільської обласної 

ради. Теребовлянська гімназія; 

- Підгаєцька гімназія; 

- Дружбівська загальноосвітня багатопрофільна школа I-III ступенів; 

- Підволочиська школа-гімназія ім.І.Франка; 

- Підволочиська ЗОШ І-ІІІст; 

- Теофіпільська школа І-ІІІ ст. 

 

в зоні юрисдикції  Чортківського МЦ: 

- Горішньовигнанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чортківського району; 

- Пробіжнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чортківського району;  

- Ридодубівській ЗОШ І-ІІ ступенів Чортківського району; 

- Косівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Чортківського району;  

- Монастириська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Ланівецька ЗОШ Борщівського району; 

- Яргорівська ЗОШ Монастириського району; 

- Чортківська ЗОШ № 7 І-ІІІ ст.; 

- Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича; 

- Вільхівчицька ЗОШ Гусятинського району; 

- Гусятинська ЗОШ 7 І-ІІІ ст; 

- Чабарівська ЗОШ Гусятинського району; 

- Жабинецька ЗОШ Гусятинського р-ну; 

- Ланівецька ЗОШ Борщівського району; 

- Кудринецька ЗОШ Борщівського району;  

- Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. Бучацького району; 

- Підзамочківська ЗОШ І-ІІ ст. Бучацького району; 

- Заліщицька середня школа ім. О.Маковея; 

- Товстенська ЗОШ Заліщицького району; 

- Горішньослобідська ЗОШ Монастириського району. 

 

 

Також фахівці центрів БВПД Тернопільської області відвідали: 

- «Кременецький професійний ліцей»,  

- Почаївське  вище професійне училище; 

- Лановецьку філія ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; 
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- Вишнівецький  професійний  ліцей; 

-  ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» (м. Збараж);   

- Зборівський  коледж ТНТУ імені І.Пулюя ; 

- ДНЗ Шумське професійно – технічне училище ,   

- Кременецьке медичне училище ім.Арсена Річицького;   

- Кременецький  лісотехнічний коледж; 

- Галицький коледж ім.В.Чорновола; 

- Коледж економіки, права та інформаційних технологій; 

- Галицький медичний коледж (м.Підгайці); 

- Теребовлянське вище училище культури; 

- Підгаєцький аграрний ліцей; 

- Підволочиський професійний ліцей; 

- Тернопільське ПТУ№4 

- Чортківське ВПУ;  

- ДНЗ «Борщівський професійний ліцей»; 

- Бучацьке професійно-технічне училище №26; 

- Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр; 

- Бучацький колегіум ім.Святого Йосифата 

- Заліщицький аграрний коледж ім. Храпливого; 

- Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. О.Барвінського  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налагоджена співпраця із:  

- ВНЗ - Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка;  

- Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”;  

- Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу 

ТНЕУ,  
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- а також юридичного спрямування: Юридичним відділенням Галицького 

коледжу ім.В.Чорновола, на Юридичним факультетом Тернопільського 

Національного Економічного університету.  

 

   Учнів та студентів ознайомлено з основними правами та обов'язками дитини 

згідно Конституції України та Загальної декларації прав дитини, поінформовано про 

кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, а також з 

основними нормами Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для прикладу, 04 лютого 2016 року в Чортківському педагогічному училищі ім. 

О.Барвінського спільно з головою Чортківської громадської організації «Гельсінська 

ініціатива – ХХІ» Олександром Степаненком проведено ілюстровану лекцію, 

приурочену  до 160 річниці від дня народження Антона Горбачевського - одного з 

перших українських правників та правозахисників у Галичині.   
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03 березня 2016 р. для учнів Кременецької ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 5 проведено 

годину правових знань на тему « Види 

правової відповідальності неповнолітніх». 

 

          Також, 24 травня 2016 року фахівці 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області відвідали 

Тернопільську обласну експериментальну 

школу мистецтв ім. І. Герети з метою 

розширення правових знань учнів. 

 заступник директора Регіонального центру 

Світлана Бандура та начальник відділу 

забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Віталій Сольський провели правову годину 

“Доступ до безоплатної правової допомоги” для учнів старших класів. 

Учням розповіли, що у Тернопільській області з 1 січня 2013 року діє Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної  правової допомоги. Центр працює у 

цілодобовому режимі та приймає повідомлення про затриманих осіб, які 

передаються службовими особами, що здійснили затримання, а також, членами 

сімей, близькими родичами затриманих осіб, які мають інформацію про 

затриманого. 

Також дітям розповіли ,що згідно ст. 

14 Закону України  «Про безоплатну 

правову допомогу» на отримання 

такої допомоги мають право: діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, безпритульні діти, діти, 

які можуть стати або стали жертвами 

насильства в сім'ї.  

Старшокласників цікавило 

питання стосовно покарань, що 

застосовуються до неповнолітніх при 

вчиненні адміністративних 

правопорушень. 

Крім того, старшокласники отримали буклети про доступ до безоплатної 

вторинної правової допомоги та обіцяли розповсюдити інформацію про можливість 

скористатися соціальною програмою уряду  і отримати безоплатну правову 

допомогу серед своїх рідних, друзів та знайомих, у тому числі учасників 

антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб. 

Віталій Сольський розповів учням про кримінальну і адміністративну 

відповідальності неповнолітніх.  
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       З метою належного формування серед неповнолітніх осіб правової культури та 

свідомості,  працівниками Кременецького місцевого центру спільно із    

представниками Кременецької міської бібліотеки для дорослих  17.02.2016 р. 

проведено виховну годину з учнями державного навчального закладу 

«Кременецький професійний ліцей» та  30.03.2016 р. годину правових знань для 

учнів Кременецької загальноосвітньої школи – інтернат І-ІІІ ступенів на тему        

«Права, обов’язки та види правової відповідальності неповнолітніх». 

А також, працівники місцевого центру взяли участь у навчально-методичному 

семінарі «Соціально-правовий статус студентів Кременецької   академії»,  що був 

організований  15.04.2016 р. первинною профспілковою організацією студентів 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка та 

громадською організацією «Молодіжний рух «За майбутнє» за участю 

представників Кременецького районного центру  соціальних служб  для сім’ї, дітей 

та молоді, викладачів академії та ЗМІ. 
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Працівники Кременецького місцевого центру взяли участь у навчально-

методичному семінарі «Соціально-правовий статус студентів Кременецької ї  

академії»,  що був організований  15.04.2016 р. первинною профспілковою 

організацією студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка та громадською організацією «Молодіжний рух «За майбутнє».  

Студенти охоче спілкувалися з доповідачами, ставили запитання. Зустріч 

проходила у форматі конструктивного діалогу між молоддю та фахівцями у галузі 

права. 

 

Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової  

допомоги у Тернопільській області 

відвідав Галицький коледж ім. 

В.Чорновола з метою інформування 

студентів щодо конкурсу на посади 

керівників/заступників бюро правової 

допомоги. 

Так, 27 травня 2016 року фахівці 

Регіонального центру провели зустріч із  

студентами юридичного факультету  та 

розповіли про те, що Координаційний 

центр з надання правової допомоги оголосив конкурс на посади 

керівників/заступників бюро правової допомоги, які відкриються з 1 вересня 2016 

року по всій території України.  

Серед основних вимог до претендентів: 

- вища юридична освіта не нижче 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

- вільне володіння українською мовою; 

- доброчесність, толерантність; 

- спроможність до усної та письмової 

ефективної комунікації; 

- аналітичне мислення, спроможність 

швидко орієнтуватися і шукати 

необхідну інформацію; 
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- рівень досвідченого користувача персонального комп’ютера; 

- стресостійкість. 

 

Студентам акцентували увагу на те, що брати участь у конкурсі можуть юристи, які 

не мають досвіду роботи. Також, вітається підтверджений досвід волонтерської 

діяльності/участі у діяльності громадських організаціях/ініціативних групах, які 

надають допомогу вразливим суспільним групам, є перевагою. 
 

 
 Так, 05 жовтня працівники Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у круглому столі: 

"Адміністративно-правове обслуговування громадян: актуальні питання", що 

проходив в Чортківському національному інституті підприємства і бізнесу. 

Круглий стіл проходив у формі бесіди-дискусії, в ході якої студенти та 

педагоги активно обговорювали реалізацію державою прав та свобод людини,  

роль правової обізнаності  кожного громадянина, незалежно від віку та 

соціального статусу. Також студенти  виявили зацікавлення роботою місцевого 

центру, зокрема порядку правового обслуговування клієнтів, які звертаються до 

центру.  

Після завершення заходу студенти отримали інформаційні буклети із 

зазначенням правових послуг та переліку суб'єктів права на надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

2 листопада 2016 року у Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі 

імені О. Барвінського відбувся перший публічний захід, приурочений до 40-річчя 

створення Української Гельсінської Групи, участь у якому взяли представники 

Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
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Захід організований головою ГО "Гельсінська ініціатива-ХХІ"  та волонтерами 

Мандрівного Docudays UA.  Студенти ознайомилися із ілюстрованою презентацією 

про історію Української Гельсінської Групи, її першими засновниками-десидентами 

та переглянули документальний фільм Юрія Луканова «Хто Ви, містер Джекі?».  

Після перегляду фільму відбулось обговорення цікавих моментів презентації 

та дискусія щодо основних напрямків розвитку України, як   правової держави. 

Директор  Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги ознайомила присутніх із розвитком системи безоплатної 

правової допомоги в Україні, організацією співпраці з громадською приймальнею 

Української Гельсьнської спілки з прав людини в Тернопільській області, як 

партнером та провайдером надання БПД.  

Проведення подібних спільних правопросвітніх заходів, особливо серед 

молоді,  сприяє підвищенню їх правової культури  та обізнаності щодо розвитку 

державності та правозахисного руху в Україні.  
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З метою поширення інформації про діяльність УГГ серед молоді, виховання 

юних громадян України на прикладі героїчного життя людей, які йшли з відкритим 

забралом проти страшної репресивної системи, усвідомлюючи, що їх усіх посадять 

(зі слів Олеся Шевченка, саме так і сказала Оксана Мешко ще 9 листопада 1976 

року) Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги запросив до участі у заходах з відзначення 40-ї річниці створення 

Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод у м. 

Кременець члена правління Української Гельсінської спілки з прав людини, 

керівника громадської правозахисної організації «Гельсінська ініціатива – XXI» 

Олександра Степаненка.  

 

09 листопада 2016 року фахівці Кременецького МЦ взяли участь у семінарі з 

нагоди відзначення 40-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння 

виконання Гельсінських угод у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній 

академії ім. Т.Г. Шевченка та у проведенні мультимедійного уроку: «УГГ – 

Хронологія подій» для учнів старших класів Кременецького ліцею ім. Уласа 

Самчука у Кременецькій районній бібліотеці ім. Юліуша Словацького . 

 

Цій славетній даті також  була приурочена проведена у Кременецькій ЗОШ I-III 

ступенів №2 конференція «Наша свобода не далася дарма. Створення і діяльність 

УГГ»   за участі учнів 9-11 класів школи. 
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Багато цікавих  правопросвітницьких заходів проведено в рамках 

Всеукраїнського тижня права з 5 по 9 грудня 2016 року. Працівники Регіонального 

та місцевих центрів організували та взяли участь у ряді заходів, які  мали на меті 

підвищити рівень правової культури населення, а також поінформованість громадян 

щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту. 

 

27 жовтня 2016 року директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій взяла участь 

у відкритому уроці на тему: «Реформування Національної поліції України», який 

проводився для студенів першого курсу за спеціальністю «Правознавство» коледжу 

економіки права та інформаційних технологій Тернопільського національного 

економічного університету. 
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Відкритий урок був присвячений етапам реформування Національної поліції 

України. Значну зацікавленість у студентів викликав виступ представників 

Управління патрульної поліції у м. Тернополі, які були випускниками цього 

навчального закладу. 

У процесі відкритого уроку студенти ознайомилися із ходом проведення 

реформи та принципами діяльності поліції, а також, із правом кожного громадянина 

України на доступ до безоплатної правової допомоги.   

 

Так, 05 грудня в Чортківському вищому професійному училищі працівниками 

місцевого центру  спільно із фахівцями Чортківського районного центру зайнятості 

та центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Чортківської міської ради  

проведено годину правових знань «Людина і право» для студентів навчального 

закладу.  Обговорювалися основні права неповнолітніх, які визначені міжнародним 

та українським законодавством та шляхи захисту, у разі їх порушення. Також 

студенти ознайомилися із видами адміністративної та кримінальної відповідальності 

неповнолітніх, видами покарань, які застосовуються у разі вчинення 

правопорушення та злочину, правилами поведінки під час затримання працівниками 

поліції та участі неповнолітніх у судовому процесі.  

     Студентам також розповіли, що працівники місцевого центру у своїй роботі 

дотримуються принципів конфіденційності та відповідальності за дотримання 

етичних і правових норм, додержання і захисту прав людини, адресності та 

індивідуального підходу, добровільності вибору в отриманні чи відмові від 

отримання правових  послуг. 

Захід пройшов у вигляді бесіди-дискусії, під час якого студенти брали активну 

участь в обговоренні найпоширеніших ситуацій порушень прав дитини, шляхів 

правового та соціального захисту. Отримана ними нова і корисна інформація з 

правових знань надасть змогу запобігти негативних явищ у суспільстві та 

можливість використовувати та захищати свої права у повсякденному житті. 
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Також  фахівцями Регіонального центру  проведено уроки  правових знань, 

навчальні дискусії, зустрічі, бесіди інформаційного характеру з учнями ЗОШ І-ІІІ 

ступенів м. Тернополя  №6, №13, школі-ліцеї №2, а також прийнято участь у  

Всеукраїнському форумі «Майбутнє України очима дітей» у ТНВК ЗОШ І-ІІІ ст. 

школа-ліцей №2. 

Так, 6 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права фахівці 

Регіонального центру провели правоосвітню лекцію для учнів 8 класів 

Тернопільського навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей №6 ім. Н. 

Яремчука”. 
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Школярам розповіли про Міністерство юстиції, як державну структуру, його 

діяльність щодо забезпечення охорони прав і законних інтересів державних та 

громадських організацій і громадян. Учні також довідалися про організацію роботи 

судів, особливості затримання неповнолітніх працівниками правоохоронних органів, 

систему безоплатної правової допомоги. 

Цього ж дня у Тернопільському навчально-виховному комплексі 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2” відбулася година 

правових знань на тему: “Відповідальність неповнолітніх за вчинення 

правопорушень”, яку для учнів старших класів провела Світлана Бандура, заступник 

директора Регіонального.  Школярам роз’яснили, що відповідальність 

неповнолітніх, їх батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, має ряд особливостей. 
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Також у коледжі економіки права та інформаційних технологій ТНЕУ 2 

грудня 2016 р. проведено  правопросвітницький захід «Безоплатна правова допомога 

на захисті індивідуальних прав громадян».  Директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірина 

Хондогій розповіла студентам про систему надання безоплатної правової допомоги. 

Це мережа зі 121 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

понад 400 бюро правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах 

України. 
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“З 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога надається також 

у цивільних та адміністративних справах, а також потерпілим та свідкам у 

кримінальних провадженнях, у повному обсязі зокрема: малозабезпеченим особам, 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, біженцям, ветеранам 

війни (у тому числі учасникам АТО), реабілітованим особам та особам, стосовно 

яких суд розглядає питання про обмеження цивільної дієздатності чи надання 

психіатричної допомоги у примусовому порядку”, —  наголосила Ірина Хондогій. 

 

Також, 5 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права працівники 

Збаразького бюро правової допомоги спільно з викладачем юридичного факультету 

Тернопільського національного економічного університету, директором юридичної 

клініки ТНЕУ «LIBERTA» Іриною Юркевич провели зустріч із старшокласниками 

Збаразької ЗОШ №2 на тему: «Поняття та структура місцевого самоврядування в 

Україні». Уроки правових знань у навчальних закладах Збаразького району фахівці 

бюро проводили впродовж усього тижня. 06 грудня 2016 року в провели зустріч з 

старшокласниками Залужанської ЗОШ на тему «Декларація прав дитини як 

основоположний документ захисту прав неповнолітніх». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/sichen-2015/rozvytok-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-2015-rotsi
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8 грудня 2016 р. у Тернопільській ЗОШ № 28 відбувся урок правових знань 

для школярів 8 класу на тему: “Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх”. 

 

 Учнів проінформували про категорію осіб, які можуть скористатися 

послугами адвоката, а також різницю між первинною та вторинною правовою 

допомогою. Як роз'яснили школярам працівники центру, ці та інші питання 

регулюються Законом України “Про безоплатну правову допомогу”. 

 Також дітям висвітлили особливості адміністративної відповідальності 

неповнолітніх.  
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8 грудня 2016 р. фахівець Регіонального центру провів навчальну дискусію: 

“Як діяти під час затримання. Адвокат за рахунок держави” із студентами 

юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. 

Дискусія стосувалася проблемних питань адміністративного затримання 

правоохоронними органами.    

 

  Ця тема викликала у студентів значний інтерес і багато запитань. Студенти 

юридичного факультету поділилися своїми думками та розповіли деякі приклади 
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адміністративного затримання працівниками Управління патрульної поліції, про які 

вони дізналися з різних джерел.Працівник Регіонального центру наголосив, що 

кожна затримана особа має право на безоплатну правову допомогу з моменту 

затримання працівниками правоохоронних органів, також повідомив, що протягом 

години з моменту отримання Регіональним центром повідомлення про затримання 

громадянина від працівників поліції особі призначать адвоката для захисту її прав та 

законних інтересів. 

 

7 грудня 2016 року працівники Регіонального центру   прийняли участь у 

відкритті Х Всеукраїнського дитячого форуму "Формула успіху правової держави 

очима дітей" з участю міжнародних делегацій "Заради гідності й свободи," що 

відбувся в актовому залі Тернопільського національного економічного університету. 

Українська молодь повинна бути юридично грамотна та освічена. Формування 

правової думки у підростаючого покоління - головна мета зазначеного заходу. 

Тривав проект три дні. Впродовж яких учасники 20 команд, що з’їхались з різних 

куточків України,   представили свої наукові проекти. 
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Крім того, 7 грудня 2016 року в Тернопільській обласній універсальній 

науковій бібліотеці, відбулася година права «Що таке безоплатна вторинна правова 

допомога та як її отримати». 

 

 

Майбутнім юристам розповіли про становлення і розвиток системи 

безоплатної правової допомоги. Світлана Бандура, заступник директора РЦ,  

представила презентацію, на якій було наочно показано розвиток   системи 

безоплатної правової допомоги в Україні та у Тернопільській області, зокрема. 
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Також було проведено інформаційні заходи та оформлено інформаційні 

дайджести у закладах культури, а саме  районних центральних бібліотеках 

Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, Монастириського та 

Чортківського районів, а також у Гусятинському краєзнавчому музеї. 

 
 

07 грудня 2016 року у Кременецькому місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у рамках заходів з проведення 

Всеукраїнського тижня права проходив «День відкритих дверей» для студентів 

навчальних закладів міста Кременець. Першими завітали у «відкриті двері» 

учасники юридичного студентського гуртка «Юридична клініка» Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.. Т.Г.Шевченка на чолі з керівником 

гуртка, викладачем правових дисциплін, доцентом, кандидатом юридичних наук 

Віктором Ткачуком. Крім студентів академії у «відкриті двері» також «потрапили» 

члени студентського гуртка з дисципліни основи правознавства «Бакалавр» 

Кременецького лісотехнічного коледжу на чолі з керівником гуртка, викладачем 

циклової комісії соціально-економічних дисциплін Марією Бондарською. 
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Цього ж дня також проведено день «відкритих дверей» і  у відділі Лановецьке 

бюро правової допомоги.  Учням  Лановецької філії ДНЗ «Тернопільський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою проведено 

бесіду на тему: «Ти – людина, значить маєш права». 

 

Для розширення доступу до БПД для малозабезпечених осіб, інвалідів 

здійснюються виїзні прийоми громадян, та організовуються  «мобільні  соціальні  

офіси» у територіальних громадах. 
 

Органи місцевого самоврядування сприяють працівникам місцевих центрів в 

організації   виїзних консультаційних пунктів   у приміщеннях сільських, селищних 

та міських рад Тернопільщини. 

Всього за   2016  рік  в приміщеннях органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади Тернопільським, Кременецьким та Чортківським 

місцевими центрами організовано роботу 150-ти мобільних пунктів консультування. 

 

Крім того,  з метою спрощення доступу до 

БВПД соціально незахищених верств населення,   

регулярно  проводяться  робочі зустрічі з  

колективами управлінь соціального захисту 

населення райдержадміністрацій Тернопільської 

області. 
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  Як приклад: з метою підвищення рівня забезпечення доступу до правової 

допомоги  соціально – незахищених верств населення та згідно розпорядження 

голови Кременецької районної ради № 30 від 09 березня 2016 року « Про надання 

жителям району правової та соціальної підтримки « мобільним соціальним офісом», 

впроваджено практику роботи «мобільного соціального офісу»  за участю 

працівників Кременецької районної ради, місцевого центру, управління соціального 

захисту населення Кременецької районної державної адміністрації, територіального 

центру соціального обслуговування населення ( надання соціальних послуг),  

управління Пенсійного форду України у Кременецькому районі  та за необхідності 

працівників інших соціальних служб. 

За 2016 рік лише цей  «мобільний соціальний офіс»   надавав  допомогу  87 –

ми  жителям сіл , які відносяться до:  Будківської сільської ради  -  16.02.2016 року ( 

правову допомогу отримало 5 осіб);  Староолексинецької сільської ради - 12.02.2016 

року  ( правову допомогу отримало  7 осіб);  Попівецької  сільської ради - 11.03.2016 

року ( правову допомогу отримало 4 особи); Розтоцької сільської  ради - 28.03.2016 
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року (правову допомогу отримало 16 осіб ); Млинівецької сільської ради - 

30.06.2016 року  (правову допомогу отримало 12 осіб); Колосівської  сільської ради  

- 13.09.2016 року (правову допомогу отримало  13  осіб);  Розтоцької сілької ради –

22.09.2016 року (правову допомогу отримало 5 осіб); Ридомильської  сільської ради 

- 04.11.2016 року (правову допомогу отримало 10 осіб); Крижівської сільської ради - 

09.12.2016 року (правову допомогу отримало 9 осіб); Гаївської сільської ради  - 

20.12.2016 року (правову допомогу отримало  6  осіб). 
 

 
 

 

 
 

Працівниками  Зборівського бюро правової допомоги організовано роботу 

консультаційного пункту  в районному товаристві Червоного Хреста України   
 

Як приклад, консультування здійснюється Тернопільским місцевим центром 

у рамках роботи мобільного консультаційного пункту на базі Тернопільської 

обласної наукової універсальної бібліотеки. Громадян цікавила легалізація 

самовільно збудованого будинку (самобуду). 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

малозабезпечених громадян, працівники центрів постійно беруть участь в 

інформаційно-просвітницьких заходах (семінарах, круглих столах) в державних 

установах ( управліннях праці та соціального захисту населення, секторах 

молоді та спорту).  

За звітній період фахівці місцевих центрів, спільно із соціальними партнерами - 

представниками органів державної влади,  місцевого самоврядування та 

громадських організацій у взяли  участь у  143 таких заходах, в ході яких громадян 

проінформовано  не тільки про їх право на безоплатну правову допомогу та шляхи 

реалізації такого права, а й про правові реформи Уряду в соціальній та інших сферах 

життєдіяльності. Як виявилося, людей цікавлять питання соціального забезпечення, 

медичного обслуговування, отримання земельних ділянок, порядок отримання 

субсидій на ЖКГ, протидія насильству в сім’ї та ін. Працівники місцевих центрів 

надають присутнім правові консультації та роз'яснення чинного законодавства 

України. 
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Для підвищення рівня поінформованості такої категорії громадян ,  як 

безробітні особи та малозабезпечені, працівниками Кременецького, Тернопільського 

та Чортківського  місцевих центрів протягом звітного періоду проводились  

організаційно-просвітницькі заходи, такі як семінари та тренінги з безробітними 

особами , що перебувають на обліку   в базових  центрах зайнятості .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як приклад, 2 та 3 червня 2016 року фахівці Тернопільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги відвідали  Теребовлянський 

районний та Тернопільський міськрайонний  центр  зайнятості. Учасників АТО 

цікавило питання порядку  отримання у власність земельної ділянки. Зокрема, чи 

можуть вони звертатися до будь-якого органу місцевого самоврядування із заявою 

на виділення землі, чи лише за місцем реєстрації, чи мають вони право знати про 

розмір нарахованої їм заробітної плати роботодавцем. 

 

З метою забезпечення доступу до БПД внутрішньо переміщених осіб  23 

листопада 2016 р.у приміщення Тернопільського обласного центру зайнятості 

організований спільно директорами Тернопільського обласного центру зайнятості та 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області — Петром Химейчуком та Іриною Хондогійза відбувся 

круглий стіл на тему «Актуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб та шляхи 

їх подолання». У заході взяли участь  фахівці центру зайнятості та центрів з надання 
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правової допомоги, управління юстиції, а також представники громадських 

організацій. 

 

“Згідно із статистичним даними, всього на Тернопільщину мігрували 2400 

внутрішньо переміщені особи, —  доповіла Ірина Хондогій. —  На жаль, у переліку 

осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу згідно із Законом України 

“Про безоплатну правову допомогу”, поки що немає ВПО. Найближчим часом 

очікуємо внесення змін до закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

щодо внутрішньо переміщених осіб та осіб, які до сьогодні лише претендують на 

отримання такого статусу.    

Про систему безоплатної правової допомоги розповіли працівники 

Тернопільського місцевого центру з надання БВПД. Серед  кількості осіб, які 

звертаються за отриманням правової допомоги, малозабезпечені громадяни — 

найчастіші відвідувачі. Загалом, ВПО найчастіше звертаються з питань житлового 

права, працевлаштування. Звертаються і щодо гуманітарної допомоги. 

Світлана Бандура, заступник директора Регіонального центру, інформувала 

про моніторинг співпраці місцевих центрів з надання БВПД із центрами зайнятості. 

Згідно з моніторингом зустрічі місцевих центрів із районними центрами зайнятості 

відбуваються не менше двох разів на місяць. “Оскільки працівники місцевих центрів 
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здійснюють консультаційні виїзди в районні центри, — підкреслила Ірина Хондогій, 

—  це забезпечує легкий і спрощений доступ громадян до отримання правових 

послуг, що не може не втішати. Адже люди не мусять їхати з віддалених населених 

пунктів, щоб дістатися установ з надання правової допомоги. А відтак, подолано 

проблеми із транспортуванням громадян до місцевих центрів з надання БВПД”. 

“Важливо мати на увазі, що надання довідки житлово-експлуатаційної 

організації з місця проживання спадкодавців, які переселилися  в Україну із зони 

проведення АТО, не може вимагатися”, — підкреслила Марія Музика, начальник 

відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області. 

“Проблема полягає в тому, що в Тернополі немає центру обліку бездомних 

осіб. От у Теребовлі такий центр утворений”, — зауважила Ірина Жигунова, радник 

Міністерства соціальної політики з питань ВПО у Тернопільській області. 

Ольга Кушнерик, юрист громадської приймальні ГО “Гельсінська ініціатива-

XXI” відмітила, що Українська Гельсінська спілка з прав людини допомагає у 

заповненні особами заяв для звернення щодо захисту своїх прав до Європейського 

суду з прав людини. Цей спосіб захисту можливий лише після проходження 

громадянами усіх національних судових інстанцій. 

Член правління ГО “Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження 

нації»” Марина Пасєчник розповіла про те, як жіночий клуб допомагає 

переселенцям у вирішенні їх проблем. 

 

Важливим напрямком роботи місцевого центру є забезпечення доступу 

громадян до правової допомоги, які  в силу різних обставин не в змозі самостійно 

звернутися за правовими консультаціями до місцевого центру. Це завдання 

реалізується завдяки роботі  дистанційних пунктів консультування через 

телефонний та skypе зв'язок, які діють в управліннях праці та соціального захисту 

населення, управліннях Пенсійного фонду, Територіальних центрах соціального 

обслуговування населення та бібліотеках. 

         Протягом звітного періоду Місцевими центрами утворено та 

забезпечено  роботу  31 дистанційних пунктів доступу шляхом використання 
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системи «бібліоміст» бібліотек для проведення скайп-консультувань, відео 

конференцій. Такий вид консультування дає можливість для мешканців віддалених 

населених пунктів Тернопільської області отримати вичерпну юридичну 

консультацію або відповідь на проблемне питання правового характеру. 

Громадянам для отримання доступу до безоплатної правової допомоги необхідно 

лише прийти до однієї з бібліотек за місцем проживання, яка підключена до 

програми "Бібліоміст".                    

Так, 11.02.2016 року  в  м. Кременець у   бібліотеці   ім. Ю. Словацького 

відкрито дистанційний пункт доступу до БВПД  та проведено онлайн – 

консультацію за допомогою скайп – зв’язку. 

Кременецьким місцевим центром протягом звітного періоду також    

налагоджено  співпрацю з районними центральними бібліотеками , які у своїй 

роботі використовують систему  «Бібліоміст»  це Збаразька центральна районна 

бібліотека, Ланівецька центральна районна бібліотека для дорослих,  центральна 

бібліотека Шумської централізованої бібліотечної системи, де для жителів 

Збаразького , Кременецького, Лановецького та  Шумського районів  проведено 9 

онлайн консультацій    за допомогою   скайп - зв’язку.    

Також дистанційне консультування проводиться в Чортківській центральній 

бібліотеці завдяки системі “Бібліоміст”, до якої підключені бібліотеки-філії сіл Біла, 

Шульганівка, Пробіжна, Джурин, Звиняч, Улашківці та Колиндяни Чортківського 

району.  

15 квітня та 26 вересня 2016 року працівники місцевого центру та адвокат, 

який надає безоплатну вторинну правову допомогу Сергій Волинець провели 

онлайн консультації в Чортківській центральній бібліотеці (вул.Зелена,1 м.Чортків) 

через skype-зв'язок. Послугами дистанційного 

пункту консультування скористались не лише 

жителі сіл Чортківського району, а й 

сусіднього Гусятинського району. Питання, з 

якими зверталися громадяни стосувалися 

спадкового, трудового, земельного 
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законодавства, отримання пільг учасниками АТО. Проте найбільша кількість питань 

були щодо порядку оформлення субсидій.  

Тернопільським місцевим центром з надання БВПД з  24 червня 2016 року 

забезпечено роботу   дистанційного консультаційного пункту   в Тернопільській 

обласній науковій бібліотеці за допомогою системи “Бібліоміст” для громадян 

Теребовлянського, Козівського та Бережанського районів. Під час роботи 

консультаційного пункту за отриманням правової допомоги звернулось 14 осіб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширення доступу до БПД ветеранів війни та осіб на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (в тому числі учасників АТО) 

 

Особлива увага  у цей складний для України час – період ведення бойових дій 

на сході держави, приділяється  учасникам АТО та членам їх сімей. Це стосується 

насамперед питань їх соціального захисту, обізнаності про пільги, гарантовані 

державою. 

Місцевими центрами організовано роботу 25 мобільних консультаційних 

пунктів у приміщеннях військкоматів та проведено виїзні прийоми громадян. 

Також Тернопільським та Чортківським місцевими центрами забезпечено роботу 14 

мобільних пунктів консультування  в лікувальних закладах, реабілітаційних 

центрах.  
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     Директором Тернопільського місцевого центру 23 березня 2016р проведено 

робочу зустріч із заступником головного лікаря з психіатрії Тернопільської обласної 

комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Лесею Косовською. Під час 

зустрічі сторони домовились про співпрацю в частині інформування місцевого 

центру про осіб стосовно яких лікувальним закладом надсилаються матеріали до 

місцевого суду про застосування психіатричної допомоги в примусовому порядку та 

розміщення мобільного консультаційного пункту в Тернопільській обласній 

комунальній клінічній психоневрологічній лікарні, так, як в даному закладі 

надається стаціонарна допомога у Центрі медичної реабілітації і лікування для 

учасників АТО.  

В даному закладі діє мобільний пункт доступу до БВПД на базі 

Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні. 
 

Присутні просили роз'яснити їм порядок отримання у власність земельної 

ділянки. Зокрема, чи можуть вони звернутися із заявою на виділення землі до будь-

якого органу місцевого самоврядування, чи лише до органу реєстрації місця 

проживання. Фахівці місцевого центру пояснили, що, відповідно до Конституції 

України та Земельного кодексу України, громадяни можуть звертатись із заявою про 

виділення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, 

садівництва і городництва до будь-якого органу місцевого самоврядування, без 

прив'язки до зареєстрованого місця проживання. 

Учасників АТО цікавило питання про безкоштовні лікарські засоби. 

Працівники місцевого центру з надання БВПД проінформували, що на підставі 

зазначеного вище закону та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 

1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань” учасники бойових дій, 

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII мають право на безоплатне одержання ліків, 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення 
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за рецептами лікарів (ст. 12 Закону). Зважаючи на те, що жодним нормативно-

правовим актом не закріплено обмежень для отримання ліків (щодо суми, 

періодичності тощо) на одну особу, то така особа має право на отримання тієї 

кількості ліків та з тією частотою, якої вона потребує, але за умови наявності 

рецепта лікаря. 

 

 
 

         Також центрами надання БВПД налагоджено роботу виїзних 

консультаційних  пунктів спільно з громадськими організаціями, спілками 

учасників АТО. 

    Наприклад,  працівниками  Кременецького місцевого центру  спільно з 

керівником громадської організації  «Спілка  учасників бойових дій АТО 

Кременецького району» Іваном  Білосевичем  організовано роботу  

консультаційного пункту для учасників бойових дій в приміщенні ГО (прийом 

проводиться щомісячно). 

 

Також, працівники Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, спільно із фахівцем Регіонального центру з надання 

БВПД у Тернопільській області Софія Пасічник здійснили виїзний прийом громадян 

у Гаї-Шевченківській сільській раді Тернопільського району задля розширення 

взаємодії із органами місцевого самоврядування. 
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Присутні на прийомі жителі с. Гаї Шевченківські дізналися від фахівців 

Тернопільського місцевого центру про систему безоплатної правової допомоги, 

категорію осіб, які можуть скористатися послугами адвоката, а також різницю між 

первинною та вторинною правовою допомогою. Як роз'яснила мешканцям села 

робоча група Тернопільського та Регіонального центрів, ці та інші питання 

регулюються Законом України “Про безоплатну правову допомогу”. 
 

 
 

На прийом до співробітників центрів звернулося 3 жителі села Гаї 

Шевченківські, які потребували юридичної консультації з питань створення 

вуличних комітетів та спадкового права, інших мешканців села цікавила процедура 

створення вуличних комітетів, які займаються обліком водонапірних башт. 

Працівники центрів проінформували жителів села, що згідно із  ч. 1 ст. 5 Закону 
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України "Про місцеве самоврядування в Україні" система місцевого самоврядування 

в Україні включає, зокрема, й органи самоорганізації населення. 

 

     Консультаційний пункт для учасників бойових дій відкрито і в приміщенні 

Лановецької районної ради. Працівниками місцевого центру 14.04.2016 р. та 

12.05.2016 р.   проведено робочі зустрічі із заступником голови громадської 

організації «Воїнів Антитерористичної операції» Лановецького району»  та 

проведено прийом учасників АТО. За отриманням правової допомоги звернулося  7 

осіб.   

 

Крім того, працівниками Кременецького місцевого центру  проведено ряд 

зустрічей з учасниками бойових дій :  

- 11 листопада 2016 року  та 07 грудня 2016  року  працівники Збаразького 

бюро правової допомоги Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги зустрілись з членами громадських організації  

учасників АТО в Збаразькому районі «Побратими Тернопілля» та «Сила України»; 

- 08 грудня 2016 року працівниками Зборівського бюро спільно з керівником 

Зборівського відокремленого відділення ГО Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила 

України» Наталі Назаревич та учасників АТО Зборівського району проведено 

семінар на тему: «Захист прав людини та прав учасників АТО; 

     

-8 листопада 2016 року та 9 грудня 2016 року працівниками  Лановецького 

бюро правової допомоги  було проведено виїзні прийоми для учасників АТО в 

приміщенні громадської організації учасників АТО Лановеччини.  

 

Також для учасників бойових дій  5 грудня 2016 року у Кременецькому 

місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувся 

круглий стіл, присвячений аналізу забезпечення дотримання прав учасників АТО. 
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Також, 23 лютого та 09 березня проведено круглі столи з учасниками двох 

громадських організацій: Чортківського районного відділення Всеукраїнського 

об'єднання ветеранів та Чортківського міського відділення Всеукраїнського 

об'єднання ветеранів. За результатами проведених зустрічей працівниками центру 

спільно з громадськими організаціями проведено консультування з правових питань  

учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів, малозабезпечених осіб та інших 

соціально незахищених категорій громадян. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В травні 2016 року Чортківським місцевим центром налагоджено співпрацю із 

громадською організацією “Чортківська спілка учасників АТО”, з метою 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій, 

учасникам АТО. 

07 вересня в Заліщицькому районному військовому комісаріаті керівником 

Заліщицького бюро правової допомоги проведено робочу зустріч із представниками 

ГО “Самооборона Заліщицького району”, спілки “Афганці Заліщицького району” та 

спілкою учасників АТО. За результатами зустрічі домовлено про співпрацю сторін 

щодо надання правової допомоги учасникам АТО та проведення спільних прийомів 

громадян в подальшому. 

 

 

Що ж до Тернопільського місцевого центру, то впродовж звітного року 

проведено заходи з розширення доступу до БВПД учасників АТО та організовано 

роботу виїзних консультаційних пунктів спільно з ГО «Спілка учасників АТО 

Теребовлянщини», ГО “Районна спілка воїнів-учасників бойових дій, учасників 

АТО Підволочиського району”,  Бережанським осередком ГО Спілка бійців та 

волонтерів АТО "Сила України".  
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08 грудня 2016 року на базі  Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги організовано засідання круглого столу 

«Правовий захист учасників АТО» за участі представників органів державної влади, 

місцевого самоврядування та представників ГО, адвокатів, які надають БВПД . 

Обговорено низку важливих питань: про порядок надання учасниками АТО 

статусу учасника бойових дій, виплату одноразової грошової допомоги, пільги 

учасникам бойових дій та інвалідам війни; про пенсійне забезпечення; про медичне 

забезпечення та оздоровлення учасників антитерористичної операції; про державні 

гарантії щодо зайнятості цієї категорії осіб. Зокрема присутні ознайомилися із 

переліком соціальних пільг, на які вони мають право згідно із Законом України “Про 

статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” (умовами пільгової оплати 

комунальних послуг та забезпеченням твердим паливом, проведення оздоровлення, 

медичного обслуговування, отримання матеріальної допомоги та ін.). Всі учасники 

зустрічі взяли активну участь у обговоренні питання виплати одноразової грошової 
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допомоги учасникам бойових дій до 05 травня, передбаченої ст.12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Не оминули увагою питання забезпечення виконання чинного законодавства 

про працю, шляхи реалізації даного права та порядку реєстрації в центрі зайнятості. 

 

 
Підсумком круглого столу стало узгодження сторонами спільних дій щодо 

реалізації прав та законних інтересів учасників АТО. 

 

До Кременецького, Тернопільського та Чортківського місцевого центру 

неодноразово зверталися учасники АТО. 212 учасникам АТО призначено адвоката 

по справах для складання процесуальних документів та представництва осіб у суді 

щодо захисту порушених прав з питань їх соціального захисту. 

 

Однією із вразливих категорій громадян є одинокі люди похилого віку, 

інваліди які потребують допомоги спеціалістів різних галузей, в тому числі і 

правової. Виїзні консультаційні пункти  працюють у територіальних центрах 

соціального обслуговування Тернопільщини. 

 

        Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області спільно із Тернопільським місцевим центром з робочим 

візитом відвідали геріатричний пансіонат з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги пацієнтів закладу. 
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 15.06.2016 р. відбулась робоча зустріч з директором 

комунальної установи Тернопільської обласної ради 

“Петриківський обласний геріатричний пансіонат”, щодо                      

організації роботи мобільного консультаційного пункту на 

базі вищевказаного закладу. 

 Фахівці центру зустрілись із громадянами, які 

перебувають на даний час в геріатричному будинку та 

належать до таких категорій, як малозабезпечені особи та 

інваліди і розповіли їм, що згідно ст.14 Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу” вони мають право на 

отримання такої допомоги. 

Присутніх турбували питання законності нарахування 

штрафних санкцій по непогашених кредитних 

зобов'язаннях та порядок проведення приватизації комунального житла.  

 

 

 

 

 

Кременецьким МЦ відкрито мобільні консультаційні пункти у приміщеннях  

Збаразького   районного  комунального   територіального центру соціального 

обслуговування ( надання соціальних послуг)  та  територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району, у яких  

прийоми громадян   проводяться – щомісячно.  
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Для забезпечення спрощення доступу до безоплатної правової допомоги для  

інвалідів та людей похилого віку Кременецьким МЦ проведено 23 виїзних прийомів 

громадян у стаціонарних геріатричних відділеннях районних територіальних 

центрів соціального обслуговування населення ( надання соціальних послуг ):  

- у відділенні стаціонарного догляду для постійного та тимчасового 

проживання у селі Перепельники Зборівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); 

- в Лановецькому геріартичному відділенні територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Лановецькому районі (; 

 

 

 

- в геріатричному відділенні територіального центру соціального 

обслуговування (надання послуг) Шумського району, що знаходиться на території 

Великодедеркалької сілької ради  
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- у Лановецькому районному осередку Всеукраїнської організації  інвалідів 

«Союз організації інвалідів України»  

-  у  Шумському районному осередку Всеукраїнської організації  інвалідів 

«Союз організації інвалідів України»  

 

  Чортківський місцевий центр, в свою чергу,  залучений до проекту 

«Створення центрів соціальної активності для людей похилого віку», який 

реалізувала Благодійна Служба Милосердя «Карітас». Так, 10 червня та 08 липня 

працівниками місцевого центру та адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу проведено виїзне консультування в Геріатричному відділені 

с.Пробіжна Чортківського району. Спеціалістами надано правові консультації та 

роз'яснення з  питань спадкового, цивільного та сімейного права. 

 

31 серпня  працівниками Гусятинського бюро правової допомоги організовано 

роботу мобільного пункту консультування у Геріатричному центрі м. Копичинці 

Гусятинського району з метою надання одиноким людям похилого віку правової 

допомоги.  
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05 травня та 08 липня працівники місцевого центру взяли участь у засіданнях 

круглих столів щодо роботи центру соціальної активності для осіб похилого віку в 

Чортківському районі, які відбулися за участі Благодійна Служба Милосердя 

“Карітас” та Територіальний центр соціального обслуговування у Чортківському 

районі. 

 

Працівниками місцевих центрів також надається адресна правова допомога 

особам з обмеженими можливостями пересування  шляхом організації виїздів. 

Не залишені без уваги також одинокі люди похилого віку, які потребують 

правового захисту, але через брак фізичних можливостей не здатні самостійно 

звернутися . Тому працівники місцевих центрів надають  адресну правову допомогу 

людям з обмеженими можливостями по місцю їх проживання.    Працівники 

Чортківського(13), Тернопільського(9), та Кременецького (1) місцевого центру 

здійснили виїзди до 23 громадян за місцем їх проживання, прийняли письмові 

звернення, та в результаті призначено адвокатів по справах для захисту та 

відновлення їх порушених  прав. 

Громадян цікавили питання оплати за газ, процедура оформлення субсидії, 

перелік прав власників земельних ділянок, а також розподіл меж земельної ділянки 

із сусідами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також організовано  консультаційні пункти у спілках інвалідів, УТОГах  та 

УТОСах. 

Так 26.02.2016 р. працівники Кременецького місцевого центру взяли участь 

семінарі з правових питань Кременецького районного осередку Всеукраїнської 

організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України» та провели виїзний 

прийом громадян у приміщенні організації інвалідів  . 

Крім того, фахівці місцевого центру взяли  участь у проведеному  обласною 

організацією Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів 
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України» під керівництвом голови організації Михайла Костіва семінарах на тему 

«Інтеграція людей з інвалідністю у суспільство : від декларації до практичного 

втілення»  та провели для людей з інвалідністю  виїзний прийом  та  «Реалізація 

Конвенції ООН про права інвалідів на місцевому рівні: роль органів влади та 

місцевого самоврядування у їх забезпеченні . 

 

Варто зазначити , що керівник  Шумського бюро правової допомоги  взяв 

участь в  акції «Назустріч вчителю», яка проводилась 3 жовтня 2016року. Учасники 

акції відвідали  28 ветеранів – педагогів , яким розповіли хто має право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та про порядок її отримання.  

 

 
 

 
 

 

В ході поведення даного заходу надано адресну допомогу особі  з обмеженими 

можливостями пересування. 
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Для розширення доступу до БПД для осіб, які відбувають покарання в 

установах виконання покарань проведено широку  роз’яснювальну роботи в 

установах виконання покарань ( Чортківська№26), Копичинецька (№112), 

Збаразька(№63) управління Державної пенітенціарної служби України  у 

Тернопільській області щодо права на отримання БВПД,   (6 консультувань). 

 

Упродовж звітного року з метою розширення доступу до БВПД для осіб, 

засуджених до позбавлення волі, проводяться виїзні консультації в установах 

виконання покарань Копичинській  ВК 3112 та Чортківській. УВП №26. 

5 грудня 2016 р. фахівці системи безоплатної правової допомоги регіону 

відвідали засуджених в Чортківській УВП (№26) та Копичинецькій виправній 

колонії (№ 112). 

 

Заходи провели: начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги у Тернопільській області Віталій Сольський, начальник 

відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами Тернопільського місцевого центру з надання БВПД Сергій Дубчак.   

 

Віталій Сольський розповів працівникам установ та засудженим про право 

на безоплатну правову допомогу осіб, які відбувають покарання, порядок реалізації 

цього права, про  можливість засудженим оскаржувати вироки суду. 
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Віталій Сольський також проінформував працівників та засуджених про 

види правових послуг, які надає Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області. 

Представник  Регіонального центру з надання БВПД провів особистий 

прийом засуджених до арешту, засуджених до довічного позбавлення волі та надав 

цим категоріям осіб правову допомогу та прийняв звернення щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, що передбачає здійснення 

представництва інтересів засуджених в суді. 

 

08 грудня 2016 року в приміщенні Збаразької виправної колоні № 63 

працівники Збаразького бюро правової допомоги, спільно з керівником даної 

установи виконання покарань  Андрієм Макаром, активістом  ГО УАТО в 

Збаразькому районі «Побратими Тернопілля»  Юрієм Санницьким та директором  

Збаразького районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Русланою 

Боднар провели круглий стіл щодо проблем захисту прав людини в ході виконання 

призначеного покарання.  
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  А також  цього дня провели зустріч з  засудженими та розповіли  про їхні 

права та способи їх захисту в ході виконання призначеного покарання. Після чого 

були надані правові консультації усім бажаючим ув’язненим. Правову допомогу 

отримали пятеро осіб, яких цікавили питання, що регулюються цивільним, 

кримінальним процесуальним  правом та правом соціального забезпечення.  
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Адвокати системи безоплатної правової допомоги реагують на звернення 

засуджених. Засуджені, що відбувають покарання у Збаразькій  виправній  колонії  

управління Державної пенітенціарної служби України  в Тернопільській області 

(№63) надіслали звернення на адресу Регіонального центру з надання безоплатної 

правової допомоги у Тернопільській області з проханням призначити адвокатів для 

написання клопотань про зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі 

засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження 

розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. 

Регіональний центр розглянув звернення та призначив засудженим особам 

адвокатів , в зв’язку з тим, що згідно ст. 14 Закону Про безоплатну правову 

допомогу особи засуджені до покарання  у  вигляді позбавлення волі мають право на 

всі види правових  послуг,  передбачених  

частиною  другою  статті  13 цього 

Закону (правовий захист, складення 

документів процесуального характеру, 

здійснення  представництва інтересів 

осіб,  що мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, в судах, 

інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед 

іншими особами). 

Під час зустрічі адвокати Вікторія 

Свиріпа-Депутат та Андрій Русин 

роз’яснили жінкам, як скласти правильно касаційну скаргу, написати заяву до суду у 

цивільній справі, вирішити питання з громадянством. Найбільше засуджених 
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цікавила інформація про виконання 

вироків суду передбачених Законом 

України від 26.11.2015року №838-VIII 

«Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення 

порядку зарахування судом строку 

попереднього ув’язнення у строк 

покарання».  

Також адвокати розповіли 

засудженим про порядок звернення до 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у справах, якими вони 

переймаються. Адвокати  запевнили жінок у якісному забезпеченні надання 

безоплатних правових послуг. 

 

Протягом звітного періоду центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Тернопільщини налагодили співпрацю задля поширення інформації про 

систему БВПД  та  забезпечення взаємодії щодо надання БПД з:  працівниками 

правоохоронних органів, судів, прокуратури, управління Державної 

пенітенціарної служби, КВІ  , центрами зайнятості;  органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування; адвокатури; судами (розміщення на сайтах 

інформації про центри, про можливість отримати правову допомогу, оголошення 

про конкурс); охорони здоров’я; закладами; управління транспорту (розміщення 

інформації про систему БВПД у маршрутках та тролейбусах Тернополя), а також 

проведено ряд зустрічей із правозахисними громадськими  організаціями (підписано  

меморандуми з ГО, досягнуто домовленості щодо направлення в громадські  

організації тих громадян, які не є суб'єктами права на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги в місцевому центрі ).  

          Як взірець, Чортківським місцевим центром  налагоджено співпрацю з 

представником громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав 

людини Петром Люпа та  проводяться  спільні прийоми громадян. 

            Крім того, про результат налагодження співпраці  свідчить активна участь 

громадськості у проведенні конкурсу на посади керівників/заступників бюро 

правової допомоги, а саме: ГО«Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 

правову допомогу» (Малишевський Володимир, Сольський Віталій), «Гельсінська 

ініціатива - ХХІ» (Кушнерик Ольга), «Українське товариство глухих» (Коцовська 

Надія), «Центр духовної та психологічної підтримки «Джерела»» (Козарецька 

Тетяна), «Молодіжний центр розвитку «Міст»» (Гевко Мар'яна), «Спілка 

багатодітних» (Балуш Леся), регіональний координатор Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини в Тернопільській області (Шевченко Володимир). 

Для  налагодження  та розвитку  співпраці , забезпечення взаємодії щодо надання 

БПД, проведено робочі зустрічі  та підписано меморандуми про співпрацю з  

з такими громадськими  організаціями, як «Спілка учасників бойових дій АТО 

Кременецького району», Шумська районна організація товариства Червоного 

Хреста України,  «Молодіжний рух «За майбутнє» , «Схід та Захід єдині». 
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Тернопільських студентів – правників запросили взяти участь в конкурсі на посади 

керівників бюро правової допомоги 

 

 

Проведення семінарів, лекцій в Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

19 жовтня 2016 року керівник Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв взяв участь у семінарі для 

працівників апаратів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів та 

апарату обласної державної адміністрації. 

Семінар відбувся у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за професійною 

програмою. 

Юрій Гордєєв повідомив учасникам семінару про основні засади роботи 

системи безоплатної правової допомоги. Окрім того, він розтлумачив їм положення 

Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, надав інформацію про 

новостворені бюро правової допомоги, що розпочали свою роботу у кожному 

районному центрі області, їх телефони та режим роботи. 

Не оминув також питання державної реєстрації громадських формувань, яка 

відтепер здійснюється “фронт-офісами”: місцевими центрами та бюро з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Працівниками Регіонального центру та місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги під час зустрічей з представниками 

органів виконавчої влади, місцевого  самоврядування, громадських організацій 

поширюються інформаційні матеріали про функціонування системи БПД. Крім 

того, для цільової аудиторії поширюється довідкова та контактна інформація про 

Регіональний та місцеві центри та бюро правової допомоги : в судах, в центрах 

зайнятості, навчальних закладах,  а також організовується «Вуличне інформування». 
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Громадяни отримали відповідь на те, що таке “вторинна” правова допомога, 

її відмінність від первинної, яким є вік, з якого настає адміністративна 

відповідальність, дізналися про пільги на отримання субсидій, забезпечення 

учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами, надання їм земельних 

ділянок по кожному цільовому призначенню. 

Фахівці Регіонального розповідали про те, які є категорії осіб, що мають 

право на безоплатну допомогу, які саме види правових послуг можна отримати у 

Регіональному та місцевих центрах, у яких випадках громадянам можуть відмовити 

в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, як швидко центр правової 

допомоги призначає адвоката на безоплатній основі тощо. 

Разом з тим, інформація про діяльність центру, роз’яснення законодавства з 

найактуальніших питань, з якими заявники звертаються до центрів розміщується на 

офіційному веб-сайті Регіонального центру, в соціальній мережі Fasebook, в 

друкованих ЗМІ, озвучується на радіомовленні. 
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Широку інформаційну кампанію  в області проведено з нагоди відкриття бюро 

правової допомоги 

 

Про відкриття бюро правової  допомоги 22 серпня проведено прес-

конференцію для ЗМІ за участю  начальника Головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області Едуарда Кольцова та директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області 

Ірини Хондогій. 

 

 
 

Із 1 вересня в Україні розпочнуть свою роботу бюро правової допомоги. Бюро є 

мережею точок активного поширення правової інформації та доступу до правових 

консультацій на рівні територіальних громад та соціально вразливих суспільних 

груп, - зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області Едуард Кольцов. – Згідно з нашим баченням розвитку 

системи БПД більшість людей в Україні будуть використовувати правові 

інструменти для вирішення своїх життєвих питань замість узвичаєних корупційних 

практик та матимуть рівний доступ до правосуддя для захисту своїх прав. 
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Діяльність бюро правової допомоги буде спрямована на досягнення таких 

цілей, як підвищення правової грамотності мешканців сільської місцевості та малих 

міст; сприяння досудовому врегулюванню цивільних та адміністративних спорів і 

зменшення навантаження на судову систему; попередження злочинності, 

насамперед, серед неповнолітніх. Буде сформована мережа незалежних надавачів 

безоплатної правової допомоги, яка відповідатиме правовим потребам людей. 

Бюро правової допомоги можуть стати важливими ресурсними центрами для 

територіальних громад, де люди зможуть отримати необхідну правову інформацію 

для вирішення повсякденних питань, а Уряд зможе оперативно та ефективно 

доводити основні реформи і зміни в різних сферах — охорони здоров’я, освіти, 

соцзахисту тощо — до відома громадян на місцях. Бюро повинні стати 

інформаційними провідниками державних реформ у територіальних громадах. 

Ірина Хондогій  відмітила, що 1 липня 2015 року 100 місцевих центрів з 

надання БВПД запрацювали по всій Україні. В Тернопільській області вони діють у 

м.Тернопіль, м.Кременець і м.Чортків та обслуговують певні райони. Ми 

допомагаємо соціально вразливим людям, передусім малозабезпеченим, інвалідам, 

дітям-сиротам та діти, позбавленим батьківського піклування, біженцям, ветеранам 

війни, учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників бойових дій, 

реабілітованим особам. Послуги їм надають місцеві центри, що були відкриті 

1.07.2015. Це не тільки БВПД у цивільних та адміністративних спорах, а також у 
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кримінальних провадженнях — для свідків і потерпілих, а й безоплатна первинна 

правова допомога. 

Хоча в нашій області сьогодні діє в 3 місцеві центри, цього недостатньо для 

задоволення правових потреб громад, оскільки фізично цією кількістю охоплена 

лише п’ята частина міст і райцентрів.  

Тому важливим є наступний крок – утворення по всій Україні 400 бюро 

правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у районах та містах обласного значення шляхом ліквідації 586 

територіальних органів Мін’юсту.  

 

 

 

Відкриттю бюро передувало проведення засідань круглих столів у кожному 

районі за участі представників державної влади, органів місцевого самоврядування, 

соціальної сфери, громадськості та засобів масової інформації.  

  В ході проведених 

заходів представники 

місцевого центру 

окреслили основні 

завдання та цілі бюро, 

наголосивши, що бюро 

правової допомоги 

покликані посилити 

правову спроможність 

територіальних громад, 

здійснювати захист прав 

та інтересів громадян, 

шляхом забезпечення 

рівного доступу до 

правової інформації, 

юридичних консультацій  

та правосуддя.  

За підсумками круглих столів домовлено про плідну співпрацю із 

представниками структурних підрозділів органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо забезпечення захисту прав та інтересів кожного громадянина 

та проведення правопросвітницьких заходів. 
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 З 29 серпня по 31 серпня  2016 року організовано круглі столи  з нагоди 

відкриття бюро правової допомоги по Тернопільській області в 14 районах за участі 

працівників Регіонального центру (заступника директора Регіонального центру 

Бандури С.А., начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та інформації Сімченко В.А., головного бухгалтера Регіонального центру 

Оверко О.В., начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури Горбенка 

О.О. та заступника начальника відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Кононенка О.В.).  
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 За досягнутими домовленостями та налагодженій співпраці із представниками 

органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та представниками 

громадських організацій та ЗМІ круглі столи пройшли у форматі розповсюдження 

інформації серед населення  про відкриття та роботу бюро правової допомоги, де 

люди зможуть отримати необхідну правову інформацію для вирішення 

повсякденних питань. 

 
 

30 серпня 2016 року за адресою м. Збараж, вул. Шолом Алейхема, 19,  

відбулось урочисте відкриття Збаразького бюро правової допомоги, у відкритті 

якого взяла особисто Хондогій Ірина. До відкриття бюро було запрошено 

начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

Едуарда Кольцова   та інших представників місцевого самоврядування району 

органів державної влади, представників громадських організацій і місцевих ЗМІ. 
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Міністр юстиції Павло Петренко з робочим візитом 13 вересня 2016 року, 

перебував на Тернопільщині та відвідав Збаразьке бюро правової допомоги, де 

надавав правові консультації громадянам. Там він провів особистий прийом 

громадян. Люди зверталися з різними питаннями, які стосувалися трудового, 

земельного, житлового та спадкового права та ін. 

Також із Міністром юстиції у Збаражі сьогодні побували заступник директора 

Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов  та 

директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Тернопільській області. 
 

 Налагоджено співпрацю з працівниками Укрпошти районів, що 

знаходяться в зоні юрисдикції   місцевих центрів.  

Зокрема, проведено робочі зустрічі : з начальником центру поштового зв’язку 

№4 Тернопільської дирекції Украї6нського державного підприємства поштового 

зв’язку «Укрпошта» (29.01.2016 р., 23.08.2016 р);  з керівником підрозділу 

”Укрпошти” Збаразького району (11.02.2016 р., 02.06.2016 р., 27.09.2016 р.); із 

завідувачами відділень поштового зв’язку Шумського району (31.03.2016 р.); із 

завідувачами відділень поштового зв’язку Кременецького району (01.03.2016 р ) ; з 

працівниками підрозділу   « Укрпошта» у Лановецькому районі (12.05.2016 р.) 
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           Також, фахівці Тернопільського місцевого центру з надання БВПД провели 

інформаційний захід у відділенні поштового зв'язку села Біла Тернопільської 

дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку “Укрпошта”, 

проінформували працівників відділення про право громадян на БВПД та залишили 

друковані матеріали (буклети) для подальшого поширення інформації про систему 

безоплатної правової допомоги. 

 

 

   

  

 

 

 

Для налагодження  та розвиток 

співпраці, забезпечення взаємодії 

щодо надання БПД проводяться 

зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, судів, 

прокуратури, управління Державної 

пенітенціарної служби, КВІ 

28 січня 2016 року відбулася робоча 

зустріч директора Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області Ірини Хондогій 

та директора Тернопільського 
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місцевого центру з надання БВПД Юрія Гордєєва з начальником Управління 

Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області Андрієм 

Шацьким. Під час зустрічі обговорювались питання доступу засуджених, що 

перебувають в місцях виконання покарань, до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

Також директор Регіонального Центру провела  спільний діалог  із 

завідуючою  сектору кримінально-виконавчої інспекції Наталією Хільченко, 

 начальником сектору соціально-виховної та психологічної роботи Андрієм Ниткою 

і начальником сектору по контролю за виконанням судових рішень Ігорем Чорним. 

Темою спілкування стало внесення змін до статті 75 Кримінального Кодексу 

України та участь адвокатів з надання БВПД у судових процесах. 

 В результаті  зустрічі  сторони домовилися  про співпрацю Регіонального 

Центру із Управлінням Державної пенітенціарної служби України  у Тернопільській 

області . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спільно  з   Управлінням патрульної поліції  Регіональним  центром  18 липня 

2016 року було затверджено графік навчання для рот патрульної поліції щодо 

застосування норм Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та постанови, Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2011р. № 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». Актуальні питання взаємодії обговорили директор Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області 

Ірина Хондогій та начальник Управління патрульної поліції у місті Тернополі 

лейтенант поліції Володимир Струк. 
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Відповідні навчання фахівцями Регіонального центру були проведені впродовж 

19-22 липня з кожною патрульною ротою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налагоджено роботу що запровадження пiлотного проекту у сфері державної 

реєстрації громадських формувань 

 
 

Так, 11 липня 2016 року Головним територіальним управлінням юстиції у 

Тернопільській області за участю першого заступника начальника головного 

територіального управління юстиції  Тетяни Вовк, заступника начальника головного 

територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника 
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Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції  

Ольги Чепурної, проведено семінар із працівниками місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги щодо застосування законодавства у сфері 

реєстрації громадських формувань. 

На семінарі обговорювалися питання прийому та видачі документів центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо проведення державної 

реєстрації громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських 

об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних 

професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних 

партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків 

всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань. 

Наказом Міністерства юстиції України «Про запровадження пiлотного проекту 

у сфері державної реєстрації громадських формувань» від 17 червня 2016 року 

№1717/5 передбачено запровадження пілотного проекту в частині забезпечення 

прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських 

формувань відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи, місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Для забезпечення реалізації даного пілотного проекту визначено 

уповноважених представників (працівники Місцевих та Регіонального центру) для 

координації роботи та здійснення функцій прийняття та видачі документів під час 

державної реєстрації громадських формувань, а також подано заявки на 

підключення до програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Пілотний проект дасть змогу мешканцям Тернопільщини отримати доступ до 

трьох додаткових центрів, які забезпечать прийняття та видачу документів під час 

здійснення процедури державної реєстрації громадських формувань. 
  

Для забезпечення доступу вразливих категорій населення до БПД 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області   налагоджено співпрацю з громадськими організаціями 

Тернопільщини, що позитивно вплинуло на формування складу комісії для 

проведення інтерв'ювання з відбору кандидатів на посади керівників Бюро правової 

допомоги у Тернопільській області. Так, до складу комісії запрошено було  

громадські організації діяльність яких охоплює різні сфери громадськості та 

суспільства, а саме: представники громадських організацій, як от «Об’єднання 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», «Гельсінська ініціатива - 

ХХІ», «Українське товариство глухих», «Центр духовної та психологічної 

підтримки «Джерела»», «Молодіжний центр розвитку «Міст», «Спілка 

багатодітних», регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини в Тернопільській області.   

Крім того,   Тернопільським місцевим центром з НБВПД налагоджено  

співпрацю з Благодійним фондом Вікно життя та ГО «Об’єднання вимушено 

переміщених осіб Наше Майбутнє». 
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Місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тернопільської області у 2016 році налагоджено співпрацю із рядом громадських 

організацій Тернопільщини. Проводяться зустрічі, круглі столи та підписано 33 

меморандумів про співпрацю. 

Кременецький МЦ співпрацює із: 

1. Кременецька районна організація товариства Червоного Хреста України. 

2. ГО «Спілка учасників АТО Кременецького району». 

3. БФ «Наша надія Кременець». 

4.  Шумська районна організація товариства Червоного Хреста України. 

5. ГО волонтерська група «Схід та Захід єдині». 

6. Лановецька районна організація товариства Червоного Хреста України. 

7. Збаразька районна організація товариства Червоного Хреста України. 

8. Збаразька районна організація інвалідів «Благовіст». 

9. Збаразький відокремлений підрозділ ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО 

«Сила України». 

10. ”Молодіжний рух ”За майбутнє”, м.Кременець; 

11.   Кременецький районний осередок Всеукраїнської організації інвалідів  

"Союз організацій інвалідів України"; 

12.   Кременецьке районне об’єднання товариства  ”Просвіта”  ім. Т.Г. Шевченка; 

13.   ГО «Воїнів Антитерористичної операції Лановецького району».  

14. ”Спілка АТО «Борці за справедливість». 

15.  ГО «Штаб національного спротиву Збаразького району». 

16.  Лановецький районний осередок Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз 

організацій інвалідів України"; 

17.  Громадська організація « Волинські культурні ініціативи» м.Кременець; 

18.  Зборівська районна організація товариства Червоного Хреста України; 

19.  Зборівське відокремлене відділення ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО 

«Сила України»; 

20.  ГО УАТО в Збаразькому районі «Побратими Тернопілля». 

 

Було підписано меморандуми про співпрацю із: 

1. Кременецька районна організація товариства Червоного Хреста України. 

2. ГО «Спілка учасників АТО Кременецького району». 

3. БФ «Наша надія Кременець». 

4.  Шумська районна організація товариства Червоного Хреста України. 

5. ГО волонтерська група «Схід та Захід єдині». 

6. Лановецька районна організація товариства Червоного Хреста України. 

7. Збаразька районна організація товариства Червоного Хреста України. 

8. Збаразька районна організація інвалідів «Благовіст». 

9. Збаразький відокремлений підрозділ ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО 

«Сила України». 
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10.  Громадська організація « Волинські культурні ініціативи». 

11.  ГО УАТО в Збаразькому районі «Побратими Тернопілля». 

12.  Кременецький районний осередок Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз 

організацій інвалідів України". 

13.  Лановецький районний осередок Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз 

організацій інвалідів України". 

14.  Зборівська районна організація товариства Червоного Хреста України.  

Тернопільським місцевим центром налагоджена співпраця і підписані 

меморандуми із низкою громадських організацій, які надають правовий захист 

громадянам Тернопільщини: 

1. ГО “Спілка бійців та  волонтерів АТО “Сила України” 

2. ГО “Юридична сотня” 

3. ГО ГО інвалідів опорно-рухового апарату 

4. ГО ОВПО “Наше майбутнє” 

5. ТМГО “Центр духовної та психологічної підтримки  “Джерела” 

6. ГО “Тернопільська правозахисна група” 

7. ГО “Спілка бійців та волонтерів АТО” 

8. ГО “Спілка учасників АТО Теребовлянщини” 

9. ГО “Об'єднання Самопоміч Козівський район” 

10. ГО "Всеукраїнське об'єднання Рідна Земля" 

11. ГО "Відродження нації" 

Чортківський місцевий центр співпрацює разом із: 

 

1. Заліщицька спілка учасників АТО “Дністровий вал”; 

2. Чортківське міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів; 

3. Громадсько-молодіжна організація “Братерство сиріт”  

4. Борщівська громадська організація “Збручанський вал”; 

5. Заліщицька районна організація "Спілка ветеранів Афганістану"; 

6. ГО “Гельсінська ініціатива — ХХІ” м.Чортків; 

7. Чортківська спілка учасників АТО ; 

8. Чортківське районне відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів; 

9. Монастириська районна первинна ветеранська організація Асоціації ветеранів 

Міністерства внутрішніх справ України; 

10. Борщівська громадська організація інвалідів “Тепло сердець”; 

11. Громадська організація "Самооборона Заліщицького району"; 

12. Гусятинська районна громадська організація спілки ветеранів органів 

внутрішніх справ управління МВС України в Тернопільській області; 

13. ГО “Районна спілка воїнів-учасників АТО Бучацького району”; 

14. ГО “ Ветерани АТО Монастирищини”. 
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Із цих громадських організацій підписано меморандуми про співпрацю із: 

1. ГО “Гельсінська ініціатива — ХХІ” м.Чортків; 

2. Чортківська спілка учасників АТО ; 

3. Чортківське районне відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів; 

4. Монастириська районна первинна ветеранська організація Асоціації ветеранів 

Міністерства внутрішніх справ України; 

5. Борщівська громадська організація інвалідів “Тепло сердець”; 

6. Громадська організація "Самооборона Заліщицького району"; 

7. Гусятинська районна громадська організація спілки ветеранів органів 

внутрішніх справ управління МВС України в Тернопільській області; 

8. ГО “Районна спілка воїнів-учасників АТО Бучацького району”; 

9. ГО “ Ветерани АТО Монастирищини”. 

 

Так, З метою 

забезпечення доступу 

до БПД внутрішньо 

переміщених осіб 15 

вересня 2016 року за 

ініціативи 

Регіонального центру 

з надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

Тернопільській 

області відбувся 

круглий стіл на 

тему «Актуальні 

проблеми внутрішньо 

переміщених осіб та 

шляхи їх подолання».  

 

 

Участь у обговоренні взяли  також радник міністра соціальної політики з 

питань внутрішньо переміщених осіб Ірина Жигунова, член ГО «Гельсінська спілка 

– ХХІ» Петро Люпа, Регіональний координатор по зв’язках із громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області 

 Володимир Шевченко . 

  

Радник з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства соціальної  

політики в Тернопільській області  Ірина Жигунова,  зазначила,   що 

найболючішими  для згаданої категорії осіб є проблеми забезпечення житлом та  

виплати пенсій. 
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Петро Люпа  ознайомив із графіком діяльністю громадської приймальні та 

відмітив плідну співпрацю із Чотрківським місцевим центром з надання БВПД. 

 Під час обговорення питань круглого столу  було подано пропозицію 

включити  в склад комісії  Тернопільської міської ради з питань внутрішньо 

переміщених осіб працівника місцевого центру для наближення правової допомоги 

до осіб, які мають на неї право  

Учасники круглого столу обговорювали проблеми адаптації внутрішньо 

переміщених осіб, облік таких осіб та надання безоплатної правової допомоги для 

зазначених категорій громадян. Піднімалось питання  аспекті правового захисту та 

механізми налагодження комунікацій між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та неурядовими громадськими організаціями з питань надання 

правової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Найпалкішу дискусію 

викликали питання, що стосуються дійсності Довідок ВПО. Присутні відмітили,  що 

необхідно спільно   шукати рішення спірних питань, що виникають під час робочого 

процесу, адже  після детального розгляду кожного окремого випадку, навіть 

найскладніша проблема вирішується. 

Заслуговує на увагу співпраця Чортківського місцевого центру з 

представником громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав 

людини у Тернопільській області. 

 Досить часто до  Чортківського місцевого центру  зверталися одинокі люди 

похилого віку, у яких пенсія перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних 

осіб, учасники бойових дій з питаннями, які не стосуються  їх соціального захисту 

та інші громадяни, що не належать до суб'єктів права на БВПД. Працівниками 

Чортківського місцевого центру проводяться спільні заходи щодо надання 

безоплатної правової допомоги  вразливим верствам населення  з представником 

громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у 

Тернопільській області. Це і виїзні прийоми громадян в районах області, семінари, 

круглі столи в навчальних закладах та постійні  спільні прийоми на базі місцевого 

центру. 

  

 
 



70 
 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром, у 

відповідності до вимог наказу Координаційного центру з надання безоплатної 

правової допомоги №136 від 06 квітня 2016 року «Питання організації моніторингу 

дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі» (надалі – Наказ),  за звітний період було 

здійснено наступні види  моніторингу якості. 

 
А. моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у кримінальному процесі у судах першої та 

апеляційної інстанцій. 

Проведено моніторинг в 34 судових засіданнях.  

З них: 17 судових засідання в судах першої інстанції  та 17 судових засідань в 

апеляційному суді області.  

Кількість адвокатів, за якими проводилось спостереження – 31.  

Кількість відвіданих міст – 10.  

Категорії підзахисних (підстави залучення захисника): 11 справи в яких особа 

обвинувачується за вчинення особливо тяжкого злочину (посягання на життя); 7 

справ щодо осіб, з психічними вадами; 3 справ щодо неповнолітніх. 

Проведено опитування 6 клієнтів на предмет задоволення роботою адвоката. 

За результатами моніторингу відмічено дотримання адвокатами Стандартів 

якості. Так, адвокати з’являються в судові засідання завчасно, проводять бесіду з 

клієнтом з метою узгодження правової позиції; беруть активну участь під час 

судового розгляду: заявляють клопотання, допитують учасників процесу, 

аргументовано виступають в судових дебатах. Порушення Стандартів якості 

адвокатами не виявлено.  

Систематично проводяться бесіди з клієнтами, які, в основному, задоволені 

роботою адвокатів. 

Протягом звітного періоду до Регіонального центру скарг від клієнтів на 

роботу адвокатів не надходило. 

 

Б. З метою підвищення якості надання безоплатної правової допомоги та 

налагодження постійного зворотного зв’язку з суб’єктами надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та суб’єктами права на безоплатну вторинну правову 

допомогу в період з 01 квітня по 01 травня 2016 року проведено анонімне 

анкетування клієнтів та адвокатів. 

В анонімному анкетуванні  взяло участь 19 адвокатів та 18 клієнтів системи 

БВПД. 

За результатами анонімного анкетування та спілкування з адвокатами надано 

наступні пропозиції: 

1. Щодо удосконалення відносин центрів з суб’єктами права на безоплатну 

вторинну правову допомогу та адвокатами з питань підвищення якості та 

доступності безоплатної вторинної правової допомоги: 
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- зменшення об’єму звітності, необхідного для отримання оплати за надані 

послуги; 

- спрощення процедури нарахування винагороди (адвокати висловлюють 

думку, що механізм нарахування винагороди є дещо складним). Велика кількість 

показників, які впливають на оплату, вимагають їх підтвердження в кожному 

випадку певним документом, що робить звіт з додатками громіздким та заплутаним. 

Форма розрахунку розміру винагороди вимагає виняткової уважності при її 

заповненні. Пропонується спростити форму розрахунку, зменшити її в об’ємі. 

- в системі нарахування розміру винагороди існують суттєві «перекоси», при 

яких оплата в одних справах є надто високою, а в інших надто низькою, при чому не 

залежно від проробленої в таких справах адвокатом роботи; 

- адвокати зазначають зауваження щодо труднощів застосування окремих 

коефіцієнтів результативності і висловлюють пропозицію про видачу офіційних 

роз’яснень щодо їх застосування; 

- труднощі викликає застосування показника «судовий розгляд лише частини 

доказів у провадженні».  

- пропонується передбачити в постанові № 465 можливість відшкодування 

інших витрат адвоката (поштових, витрат на отримання технічного запису судового 

засідання тощо); 

- пропонується запровадження інших показників результативності, таких як 

закриття провадження у зв’язку з дійовим каяттям, примиренням з потерпілим, 

тощо; скасування обвинувального вироку судом апеляційної чи касаційної інстанції 

з направлення справи на новий судовий розгляд до суду першої чи апеляційної 

інстанції; застосування примусових заходів виховного характеру не тільки за 

злочинами середньої тяжкості, а й за тяжкими злочинами; 

- передбачити можливість оплати послуг адвоката в кримінальному 

провадженні за написання касаційної скарги в кримінальному провадженні, якщо 

провадження вищим спец судом відкрито не було; 

- розробити механізм переадресації звернень засуджених осіб від центру, на 

території якого перебуває особа до центру, на території якого слід надавати правову 

допомогу; 

- на законодавчому рівні вирішити питання про зменшення податкового 

навантаження на розмір винагороди, який виплачує їм центр. 

2. Щодо підвищення кваліфікації адвокатів та працівників регіонального та 

відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Адвокати висловлюються за збільшення кількості заходів з підвищення 

кваліфікації (тренінгів) протягом календарного року. 

Надано пропозиції щодо тем майбутніх тренінгів, які б були цікаві адвокатам: 

службові, корупційні злочини, транспортні злочини, кіберзлочинність, насильство в 

сім’ї, злочини проти власності; перегляд справ за нововиявленими обставинами. 

 

В. Щомісяця проводиться робота щодо систематизації та узагальнення 

прикладів успішного захисту, кращих практик адвокатської діяльності. 

В звітному періоді виявлено та висвітлено в мережі Інтернет та направлено для 

висвітлення в корпоративному виданні «Дайджест» ___ успішних справ адвокатів 

системи БВПД відповідно до вироків в яких особу повністю чи частково виправдано 
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– 7 справ; дії особи перекваліфіковано з більш тяжкого злочину на менш тяжкий – 4 

справи; успішне заявлення адвокатом під час судового розгляду клопотання про 

визнання недопустимим доказу – 1 справа. 

Також, на виконання листа Координаційного центру з надання правової 

допомоги №25-1720 від 07.09.2015р. щомісяця проводиться узагальнення інформації 

про практику захисту прав та представництва інтересів осіб, суб'єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу (хроніки успішних та/або типових справ за 

участі адвокатів системи безоплатної вторинної правової допомоги). 

На виконання наказу Координаційного центру з надання безоплатної 

правової допомоги №136 від 06 квітня 2015 року  проводиться моніторинг 

дотримання адвокатами Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі в судових засіданнях в судах першої та 

апеляційної інстанцій. 

Протягом звітного кварталу начальником відділу забезпечення якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення кваліфікації 

адвокатів проведено 21 моніторинг дотримання адвокатами Стандартів якості, з 

яких 12 моніторингів  в суді першої інстанції та 9 моніторингів в суді апеляційної 

інстанції. За категоріями клієнтів: 2 моніторинги судових засідань щодо 

неповнолітньої особи, 3 моніторинги в судових засіданнях в яких особа 

обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину (посягання на життя) та 4 

судових засідання в яких обвинувачується особа з психічними вадами. 

За результатами моніторингу відмічено дотримання адвокатами Стандартів 

якості. Так, адвокати з’являються в судові засідання завчасно, проводять бесіду з 

клієнтом з метою узгодження правової позиції; беруть активну участь під час 

судового розгляду: заявляють клопотання, допитують учасників процесу, 

аргументовано виступають в судових дебатах. Порушення Стандартів якості 

адвокатами не виявлено.  

Систематично проводяться бесіди з клієнтами, які, в основному, задоволені 

роботою адвокатів. Протягом звітного періоду проведено 23 бесіди з клієнтами. 

Проведено анонімне анкетування 46 адвокатів. 

Протягом звітного періоду адвокатам надавалась методична допомога та 

консультації з питань правильного складання звітності для оплати послуг та 

дотримання адвокатами Стандартів якості. 

Систематично проводиться робота з узагальнення прикладів успішних 

адвокатів та кращих судових практик.  З цією метою узагальнено та висвітлено в 

ЗМІ 7 прикладів успішного захисту в т.ч.  скасування обвинувального вироку судом 

апеляційної інстанції з направленням справи на новий судовий розгляд; зміна 

правової кваліфікації на менш тяжчий злочин; відмова в задоволенні клопотання 

слідчого про тримання під вартою; скасування ухвали слідчого судді про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Проведено звірку достовірності наданої адвокатом інформації в звітних 

документах за вразливими категоріями осіб у 80 справах з яких: 14 справ щодо 

неповнолітніх; 62 справи щодо осіб, які через свої фізичні чи психічні вади не 

можуть реалізувати своє право на захист; 4 справи суб’єктам права на безоплатну 

вторинну правову допомогу одним адвокатом протягом бюджетного періоду у 

відповідному районі. 
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Протягом звітного періоду до Регіонального центру скарг від клієнтів на 

роботу адвокатів не надходило. 

 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними 

 

Протягом звітного періоду начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів надавались усні (в т.ч. по телефону) 

консультації адвокатам з приводу порядку звітування за виконану роботу та 

правильності застосування окремих коефіцієнтів, які використовуються в Методиці 

обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, затвердженої постановою КМУ №465 від 17 вересня 2014 року. 

Також адвокатам надавалась методична допомога та консультації з питань 

правильного складання звітності для оплати послуг та дотримання адвокатами 

Стандартів якості. 

Каскадні тренінги для адвокатів не проводились. 

Регулярно проводиться  навчання адвокатів, зокрема із адвокатами, які 

нещодавно долучились до системи БВПД щодо  оформлення звітної документації. 

Метою навчань адвокатів  є аналіз та узагальнення проблемних питань, що 

виникають під час роботи, обмін позитивним досвідом та підвищення рівня їх 

професіоналізму.  

Регіональним центром забезпечувалось обговорення адвокатами в невеликих 

групах проблемних питань, з якими стикаються адвокати в своїй повсякденній 

діяльності, зокрема щодо захисту в кримінальних провадженнях де застосовувались 

негласні слідчі (розшукові) дії; ефективного оскарження ухвал слідчого судді; 

практики успішного оскарження застосованого до засудженої особи адміністрацією 

установи відбування покарання заходів дисциплінарного впливу. 

30 березня 2016 року проведено зустріч  по обміну досвідом з адвокатами, які 

надають БВПД на території м. Тернополя та Тернопільського району 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п#n41
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26 квітня 2016 року у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області відбувся семінар «Правова допомога 

учасникам бойових дій на Сході 

України» для адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу та 

фахівців Тернопільського, 

Кременецького, Чортківського місцевих 

центрів на якому обговорили актуальні питання учасників АТО. 

З вітальним словом до учасників семінару звернулися в. о. директора центру 

Світлана  Бандура та начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Віталій Сольський і побажали учасникам плідної 

роботи, відзначили важливість обміну досвідом з метою покращення якості правової 

допомоги учасникам АТО. 

 

Семінар провів голова Тернопільського відділення ГО «Всеукраїнське об'єднання 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», адвокат Володимир 

Малишевський. Лектор розповів присутнім про особливості роботи з такою 

категорією громадян як учасники АТО та висвітлив низку правових питань з якими 
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найчастіше звертаються мобілізовані та військові до місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Протягом двох годин обговорювалися питання реалізації права учасників АТО 

на землю та житло, пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них, 

укладання та припинення контрактів військовим під час АТО, забезпечення 

учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами та інші. 

Отримані під час семінару знання та досвід допоможуть всім його учасникам 

удосконалити надання безоплатної правової допомоги клієнтам, зокрема, учасникам 

АТО. 

Також адвокати, які надають БВПД, заохочуються підвищувати свій 

професійний рівень з метою забезпечення надання послуг найвищої якості та брати 

участь в заходах підвищення кваліфікації, які проводяться за сприяння Ради 

адвокатів регіону: 15 липня 2016 року окремі адвокати нашої системи взяли участь в 

майстер-класі Зейкана Я. П., який відбувся в м. Рівне також 17 вересня 2016 року 

наші адвокати взяли участь в заході підвищення кваліфікації адвокатів, який 

відбувся в місті Рівне, організованому Радою адвокатів Рівненської області, про що 

ними було отримано відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації. 

 

З метою продовження тісної співпраці  адвокатів з Кременецьким місцевим 

центром та  організації обміну досвідом між ними, 03.03.2016 р. у приміщенні 

Збаразької міської ради місцевим центром проведено семінар з адвокатами 

Збаразького району, які надають безоплатну вторинну допомогу. 

  У ході проведеного заходу обговорювалися питання   практики розгляду 

судами справ за  участю   адвокатів, які надають  безоплатну вторинну правову 

допомогу   та проблемні питання, що виникають    при наданні такої допомоги.   

Крім того, адвокати поділилися  власною   практикою  представництва інтересів 

осіб, суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в суді та інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами . 

          Для  адвоката О. Русин, яка нещодавно долучилися до надання БВПД,   

03.03.2016 р. проведено навчання із  складання актів надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги.   На постійній основі та за необхідності адвокатам надавалися  

консультації та допомога щодо складання звітів  та дотримання  стандартів якості  

надання БВПД.  

  Протягом першого кварталу поточного року адвокати, які надають БВПД   

залучалися до надання юридичної допомоги  «ProBono». Так, 03.03.2016 р. адвокат 

В. Пугач спільно з працівниками Кременецького місцевого центру проводив прийом 

громадян та надавав консультації у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Збаразького району.   

З метою продовження тісної співпраці  адвокатів з місцевим центром та  

організації обміну досвідом між ними, 01.06.2016 р. в приміщенні  Кременецького 

місцевого центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

круглий стіл з адвокатами Кременецького району, що надають БВПД  С.Денисюка,  

І.Сідорової, П.Корфа на тему «Безоплатна правова допомога в дії. Проблемні 

питання». У ході проведеного заходу обговорювалися питання   практики розгляду 

судами справ за  участю адвокатів, які надають  безоплатну вторинну правову 
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допомогу  та проблемні питання, що виникають    при наданні такої допомоги.   

Крім того, адвокати поділилися  власною   практикою  представництва інтересів 

осіб, 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в суді та інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

          Для  адвоката  О. Русин, яка нещодавно долучилися до надання БВПД,      

02.06.2016 р. було проведено навчання із  складання актів надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги. На постійній основі та за необхідності адвокатам 

надавалися  консультації та допомога щодо складання звітів  та дотримання  

стандартів якості  надання БВПД.  

  Протягом другого кварталу 

поточного року адвокати, які 

надають БВПД   залучалися до 

надання юридичної допомоги 

«ProBono». Так, спільно з 

працівниками Кременецького 

місцевого центру адвокат А. Русин 

05.05.2016 р. проводив прийом 

громадян та надавав консультації у 

територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Збаразького району, також  

до  надання юридичної допомоги 

«ProBono»  під час прийому 

громадян залучався, 16.06.2016 р. 

адвокат С. Денисюк разом із працівниками центру брав участь у роботі виїзного 

консультаційного пункту у територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Шумського району. 

18 травня у Кременецькому місцевому центрі проведено круглий стіл з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу з метою 

підвищення кваліфікації та обміну досвідом. Під час заходу проведено аналіз по 

виданих дорученнях та прийнятих актах надання БВПД, звернуто увагу на кількість 

доручень, які можуть бути одночасно на виконанні в одного адвоката.  
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Також учасники заходу обговорили питання  порядку заповнення розрахунків 

розміру винагороди адвокатів за надання безоплатної вторинної правової допомоги 

по кожній стадії кримінального провадження, строки подання актів надання БВПД, 

а також проблемні моменти при заповненні звітності адвокатів. 

Адвокати ділились практикою участі в 

цивільних та адміністративних справах, 

обговорювали 

проблемні питання 

під час надання 

БВПД та шляхи їх 

вирішення. Також, 

17 травня та 02 

червня проведено 

навчання для адвокатів, які в 2015 році долучилися 

до надання БВПД. 

Працівниками Кременецького місцевого 

центру постійно надається допомога адвокатам при складанні звіту про надання 

БВПД,  консультації щодо дотримання стандартів якості надання БПД. 

 

Підписано меморандум  про співпрацю з Радою адвокатів Тернопільської 

області. 

27 січня 2016 року в приміщенні Ради адвокатів відбулася робоча зустріч 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Тернопільській області Ірини Хондогій з головою Ради адвокатів Тернопільської 

області Валерієм Міщенком.   

Метою зустрічі стало обговорення питань співпраці з ціллю реалізації 

спільного   завдання підвищення якості правової допомоги, шляхом підвищення 

кваліфікації адвокатів і, як результат, підписання меморандуму про співпрацю між 

Радою адвокатів Тернопільської області та Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області. 

Згідно меморандуму сторони узгоджуватимуть між собою дати проведення 

заходів підвищення кваліфікації адвокатів, Регіональний Центр надаватиме 

можливість адвокатам Тернопільської області, які не включені до реєстру адвокатів, 

що надають безоплатну вторинну правовому допомогу брати участь у заходах  

підвищення кваліфікації адвокатів, які організовуються Центром, та забезпечить 

видачу сертифікатів про участь у заходах підвищення кваліфікації адвокатів 

 

Адвокатам систематично надається методична підтримка з метою вирішення 

проблемних питань, які виникають у них при здійсненні захисту в кримінальних 

провадженнях та наданні правової допомоги засудженим при виконанні вироку. 
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26 листопада 2016 року в рамках плану заходів підвищення кваліфікації 

адвокатів відбувся навчальний семінар, що об'єднав правозахисників 

Тернопільщини, покликаних надавати безоплатну вторинну правову допомогу за 

контрактом. 

Організатором заходу, що відбувся у приміщенні Тернопільського 

регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємства, установ та організацій, виступив Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області за підтримки 

Ради адвокатів Тернопільської області. 
 

Відкрила семінар директор Регіонального центру Ірина Хондогій, 

звернувшись до адвокатів із  вітальним словом. “Усіх нас звела спільна мета, що 

полягає у захисті прав та інтересів кожного без винятку громадянина, який підпадає 

під перелік осіб, кому може надаватися безоплатна вторинна правова допомога”, —  

висловила вступну промову Ірина Хондогій. 

У програмі семінару взяла участь інспектор з особливих доручень відділу 

уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Валентина Августович, яка розповіла про завдання, функції 

та повноваження поліцейського-“омбудсмена”. “Я щиро сподіваюся на плідну 

співпрацю з адвокатським товариством, маючи за спільну мету забезпечувати 

дотримання прав людини, яка опинилася наодинці з поліцейським”, — виголосила 

поліцейський-“омбудсмен”. 
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У продовження заходу перед адвокатами виступила одна з найдосвідченіших 

суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Любомира 

Сливка, яка розповіла про останні тенденції в судовій практиці розгляду кредитних 

спорів. 

Присутні учасники заслухали виступи колег-правозахисників, які доповіли 

про актуальну правову тематику. Зокрема, Ігор Юзьвак поділився досвідом щодо дій 

адвоката при вирішенні податкових спорів, Володимир Рубінський виступив з 

темою про дії адвоката на стадії закінчення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні. Людмила Семененко доповіла про проблемні питання, 

що виникають при стягненні заборгованості за кредитним договором, а також про 

спори, які виникають з договорів іпотеки, а Станіслав Борис висвітлив тему дій 

адвоката при обранні запобіжного заходу особі, затриманій за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення. Завершив адвокатські доповіді Віталій Сольський. 

Він виступив на тему права на житло, регламентованого в правових висновках 

Верховного Суду України. 

Кожне з висвітлених питань порядку денного викликало жваву дискусію 

адвокатів, які охоче ділилися власним досвідом у вирішенні подібних ситуацій. 

Окрім того, адвокати висловили пропозицію проводити подібні навчальні семінари 

на постійній основі. 

Ірина Хондогій окремо зупинилася на етичних аспектах в роботі адвоката, 

який надає безоплатну вторинну правову допомогу. “Надзвичайна важливість 

функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування 

високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний 

характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність 

збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам 
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суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права”, — 

відзначила директор. 

Насамкінець Ірина Хондогій підсумувала роботу Регіонального центру за 

2016 рік та розповіла про стратегічні напрямки роботи на наступний рік. 

Під час семінару висвітлювались актуальні теми цивільного права та 

кримінального права та процесу. В семінарі в якості лекторів взяли участь адвокати, 

а також суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Також, 

у програмі семінару взяла участь інспектор з особливих доручень відділу 

уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Валентина Августович, яка розповіла про завдання, функції 

та повноваження поліцейського-“омбудсмена” 

За сприяння Національною асоціацією адвокатів України сертифіковано 4 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу за контрактом для 

допуску до організації та /або проведення заходів з підвищення кваліфікації 

адвокатів (рішення Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ 

№129 від 24.11.2016 року. Зокрема сертифіковано у якості експертів адвокатів: 

Рубінського В. М. (тема «Дії адвоката на стадії закінчення досудового розслідування 

у кримінальному провадженні»), Бориса С. А. (тема «Дії адвоката при обранні 

запобіжного заходу особі, затриманій за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення»), Юзьвака І. Я. (тема «Дії адвоката при вирішенні податкових 

спорів») та Сольського В. В. (теми «Право на житло в правових висновках 

Верховного Суду України» та «Етичні аспекти в роботі адвоката, який надає 

безоплатну вторинну правову допомогу»). 

З метою продовження тісної співпраці  адвокатів з Кременецьким місцевим 

центром та  організації обміну досвідом між ними,   06.12.2016 р.  у приміщенні 

відділу «Зборівське  бюро правової допомоги»  проведено навчання з адвокатами 

системи БВПД Зборівського району  та  12.12.2016 р.  в приміщенні відділу   

«Збаразьке  бюро правової допомоги»    проведено зустріч з адвокатами системи 

БВПД Збаразького району.  23.12.2016  в приміщенні Кременецького місцевого 

центру   проведено семінар з адвокатами системи БВПД Кременецького району. 

У ході проведених заходів обговорювалися питання   практики розгляду 

судами справ за  участю   адвокатів, які надають  безоплатну вторинну правову 

допомогу   та проблемні питання, що виникають    при наданні такої допомоги.   

Крім того, адвокати поділилися  власною   практикою  представництва інтересів 

осіб, суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в суді та інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Також, обговорювалося питання  щодо змін у  порядку  та розмірі оплати послуг та  

відшкодування витрат адвокатів. 

Протягом 2016 року надавалася допомога при складанні звітів та 

консультування адвокатів щодо дотримання стандартів якості надання БВПД. В 

окремих випадках така допомога надається в телефонному режимі. 

15 листопада 2016 в приміщенні Тернопільського місцевого центру відбувся 

круглий стіл з адвокатами, які надають безоплатну воринну правову допомогу. Мета 

зустрічі: обмін досвідом між адвокатами та обговорення успішних справ та практик 

а також обговорення проблемних питань під час надання БВПД та шляхи їх 

вирішення. 
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З метою здійснення консультаційно-методичної допомоги адвокатам, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на базі Тернопільського, 

Кременецького та Чортківського місцевих центрів  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проводяться навчання для адвокатів, які нещодавно долучилися 

до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема звернули увагу на 

основні пункти розрахунків розміру винагороди адвокатів з, цивільного а надання 

безоплатної вторинної правової допомоги по кожній стадії кримінального 

провадження та адміністративного судочинства, також на строки подання актів 

надання БВПД. 
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[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. 

 

Систематично працівниками місцевих центрів проводиться робота по 

оновленні інформації про кількість населення громади, особливість громади. Аналіз 

забезпечення права осіб на БПД в розрізі громад та виявлення найбільш актуальних 

проблем. 

З метою взаємодії суб'єктів надання первинної та вторинної правової допомоги 

триває налагодження співпраці з правозахисними громадськими організаціями 

Тернопільщини.  

До такої співпраці долучилися представники громадської організації 

“Гельсінська ініціатива -ХХІ” та  громадської приймальні Української Гельсінської 

спілки з прав людини. Запроваджена практика проведення спільних прийомів 

громадян працівниками місцевого центру із представником громадської приймальні 

Української Гельсінської спілки з прав людини Петром Люпою. Протягом звітного 

періоду проведено 5 спільних прийоми громадян (17 травня, 14 липня, 11 серпня, 08 

вересня та 30 вересня). Така співпраця місцевого центру із громадською 

організацією забезпечує доступ до правосуддя не лише соціально незахищених 

громадян, а й тих, хто не є суб'єктами права на БВПД у місцевому центрі, відповідно 

до ст.14  Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.  
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У Тернополі говорили про права 

людей 

 
Фахівець Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області відвідав навчальний  тренінг з 

метою розширення співпраці з 

громадськими організаціями в 

напрямку захисту прав громадян. 

Так, 15 травня 2016 року заступник начальника відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олег Кононенко  відвідав захід на тему 

“Як захищати свої права?”, який організували представники правозахисного центру 

“Наш Світ”.  

Участь у тренінгу взяли громадські організації Тернопілля: Тернопільська 

міська громадська організація «Центр духовної та психологічної підтримки 

«Джерела», громадсько-молодіжна організація “Братерство сиріт”, Тернопільське 

обласне відділення ВБO "Всеукраїнська Мережа людей що живуть з ВІЛ/СНІДом” 

та працівники медичної галузі. 

Під час заходу тренер 

Володимир Косенко та експерт-

юрист Ігор Кобліков піднімали 

питання дискримінації в Україні, 

говорили про антидискримінаційні 

поправки до трудового 

законодавства та захист прав у суді 

та  результати реформування 

системи силових структур в Україні 

− створення Національної поліції, 

злочини на ґрунті ненависті.  

Серед низки питань які 

обговорювалися присутніх 

зацікавила інформація, що 

стосується адміністративного затримання. Адміністративне затримання провадиться 

поліцією при вчиненні адміністративного правопорушення  за таких обставин: 

дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення мітингів, 

вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, 

публічних закликів до невиконання вимог поліцейського, порушення правил обігу 

наркотичних засобів або психотропних речовин, при розпиванні спиртних напоїв у 

громадських місцях, при порушенні правил дорожнього руху тощо. Адміністративне 

затримання може тривати не більше як 3 години.  

          Фахівець Регіонального центру підкреслив, що про факт адміністративного 

затримання складається протокол який підписується посадовою особою яка його 
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склала і затриманим. Правоохоронці в обов’язковому порядку повинні повідомити 

Регіональний центр про факт затримання. Олег Кононенко звернув увагу на те, що 

під час затримання не потрібно відмовлятися від захисту адвокатів які 

співпрацюють з центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги, адже, 

адвокат забезпечує дотримання прав людини. 

28 липня 2016 року представники Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області взяли участь у проведенні 

щорічної всеукраїнської акції до Всесвітнього дня боротьби з вірусними 

гепатитами. 

Головним мотивом цьогорічної акції стала вимога ефективного лікування 

препаратами прямої противірусної дії. 

 

 
  

Працівники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області розповіли про право кожного затриманого, або 

особи яка утримується під вартою у СІЗО на безперервне лікування у випадку 

захворювання на вірусний гепатит, наданні замісної терапії наркозалежним, 

лікування антиретровірусною терапією, тощо. Наголосили, що у випадку 

затримання людини, яка потребує вищезгаданого лікування, такій особі необхідно 

одразу повідомити про свою хворобу захиснику-адвокату. 

Адвокат повинен звернутись до адміністрації закладу з метою забезпечення 

лікування для підзахисного. При здійсненні захисту осіб, які утримуються під 

вартою і є пацієнтами замісної підтримувальної терапії або мають хронічні 

захворювання, що потребують безперервного лікування, захисник невідкладно 

звертається до адміністрації місця утримання або службової особи, відповідальної за 

перебування затриманих, з вимогою про надання медичної допомоги та заявляє 

клопотання про забезпечення безперервного лікування. Такі підходи є 
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інноваційними у практиці адвокатської діяльності та передбачають у своїй 

перспективі дотримання права людини на належне лікування та здоров’я. 

Для забезпечення доступу вразливих категорій населення до БПД 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області налагоджено співпрацю з громадськими організаціями 

Тернопільщини.  

1 грудня фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській 

області Олег Кононенко та Софія Пасічник долучилися до проведення низки акцій, 

організували місцеві громадські організації з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі 

ВІЛ/СНІДом. 

 
На протязі дня на Театральному майдані міста за організації ТМГО 

«Джерела» та підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я», проводилось 

тестування швидкими тестами на ВІЛ із залученням мобільної амбулаторії. 

Вулицями ж міста за ініціативи волонтерів Студентського парламенту ТДМУ ім. І. Я 

Горбачевського спільно із представниками Тернопільської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України відбувалась акція під гаслом “Обійми мене”. 

Акція, як прояв толерантного ставлення до людей, яких торкнулися захворювання 

ВІЛ/СНІДу, відбувалася на центральних вулицях Тернополя.  
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Продовження першогрудневої акції відбулося в ТРЦ “Подоляни”. Активісти 

Тернопільського ОВ БО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом” 

(ЛЖВ) в рамках акції “Абонемент на життя“ організували невеликий ярмарок, щоб 

зібрати кошти на потреби відділення ЛЖВ та людей, які живуть з ВІЛ та 

перебувають у складних життєвих обставинах. 
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За словами організаторів заходу 2016 рік став в багатьох сенсах переломним 

в житті українців, які живуть з ВІЛ. Зусиллями громадських активістів запущено 

процес внутрішніх перетворень в державі, які спрямовані на розширення доступу до 

лікування для пацієнтів з ВІЛ. На сьогоднішній день об'єднано ресурси спрямовані 

на боротьбу з епідемією в Україні на всіх рівнях. Досягнуто взаєморозуміння на 

рівні державної та місцевої влади; на рівні міжнародних партнерів, які завжди були 

флагманом в питаннях впровадження ефективних механізмів подолання епідемії; 

цивільного сектора, як двигуна цих реформ.  
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Фахівці Регіонального центру в рамках заходу консультували людей з 

правових питань щодо дискримінації та забезпечення доступу до правосуддя. 

Також, зацікавленим громадянам міста було роздано інформаційні буклети та 

буклети із контактною інформацією осередків системи безоплатної правової 

допомоги на Тернопільщині. 
 
 

Регіональним центром ведеться робота щодо пошуку параюристів, а саме 

залучення працівників ОМС, студентів юридичного факультету ТНЕУ, працівників 

бібліотек  до поширення інформаційних  матеріалів про безоплатну правову 

допомогу роз’яснення окремих правових норм з актуальних питань та 

адміністративних процедур. 
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Налагодження і підтримка ефективної співпраці із суб'єктами надання БППД 

 

 
 

В період 2016 року Кременецьким місцевим центром проводились круглі столи, 

робочих зустрічей та семінарів з громадськими та неурядовими організаціями, 

зокрема з представниками Тернопільської обласної організації Всеукраїнської 

організації  інвалідів «Союз організації інвалідів України» на чолі з Михайлом 

Костівим, членами громадської організації «Учасники антитерористичної операції 

Лановеччини», головою Зборівської районної організації Товариства Червоного 

Хреста Любою Кушик,  головою Лановецького районного осередку Всеукраїнської 

організації  інвалідів «Союз організації інвалідів України» Георгієм Мельником, 

головою громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО 

Кременецького району» Іваном Білосевичем, волонтером Благодійного Фонду 

”Наша надія Кременець”, відповідальною за зв’язки з громадськістю та юридичні 

питання,  Ольгою Скакальською, керівником та засновником громадської організації 

“Волинські культурні ініціативи “ Денисом Чиком та Віктором Ткачуком, головою 

Кременецького районного осередку Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз 

організацій інвалідів України” Григорієм Петруком, керівником Зборівського 

відокремленого відділення ГО Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» 

Наталею Назаревич та учасниками АТО Зборівського району, представниками 

громадської організації «Учасників АТО «Побратими Тернопілля», головою 

Зборівської районної організації Товариства Червоного Хреста Любою Кушик,  

головою Лановецького районного осередку Всеукраїнської організації  інвалідів 

«Союз організації інвалідів України» Георгієм Мельником та проведено круглий 

стіл на тему: «Аналіз забезпечення  дотримання прав учасників антитерористичної 

операції» за участі керівників ОМС та ОВВ Кременецького району, голови та членів 
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громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО Кременецького району» 

та волонтера благодійного фонду «Наша надія – Кременець» Ольги Скакальської. 

  

За результатами проведених зустрічей Кременецьким МЦ налагоджено 

співпрацю з громадськими та неурядовими організаціями: Лановецьким районним 

осередком Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів 

України";  громадською організацією «Волинські культурні ініціативи» 

м.Кременець; Зборівською районною організацією товариства Червоного Хреста 

України;  Зборівським відокремленим відділенням ГО «Спілка бійців та волонтерів 

АТО «Сила України»; ГО УАТО в Збаразькому районі «Побратими Тернопілля» та 

підписано п’ять меморандумів про співпрацю між Кременецьким місцевим центром 

та громадською організацією «Волинські культурні ініціативи», ГО УАТО в 

Збаразькому районі «Побратими Тернопілля», Кременецьким районним осередком 

Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз організацій інвалідів України", 

Лановецьким районним осередком Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз 

організацій інвалідів України" та Зборівською районною організацією товариства 

Червоного Хреста України.  

 

 

 

З метою розширення доступу надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на рівні територіальних громад та поширення інформації про систему БПД серед 

сільського населення Тернопільським місцевим центром налагоджувалась і 

підтримувалась ефективна співпраця із суб'єктами надання БППД, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території. Проведено ряд зустрічей і підписано 

меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями, органами місцевого 

самоврядування та органами державної влади. Підготовлено два проекти програм 

надання БПД жителям Тернопілльського та Підволочиського районів. 
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9 грудня 2016 року в Тернопільському місцевому центрі з надання БВПД 

відбулося засідання круглого столу на тему: "Особливості захисту прав осіб з числа 

внутрішньо переміщених". 

Серед запрошених учасників: Ірина Жигунова - радник Міністерства 

соціальної політики з питань ВПО у Тернопільській області, Галина Кравець і 

Марина Пасєчник - керівники ГО “Тернопільський міський жіночий клуб 

«Відродження нації»” та Юлія Білецька, голова ГО «Об'єднання вимушено 

переміщених осіб «Наше майбутнє». 

Директор Тернопільського місцевого центру з надання БВПД повідомив 

учасникам про заходи, які проводилися місцевим центром для обізнаності ВПО про 

систему безоплатної правової допомоги: участь у спільних зустрічах з внутрішньо 

переміщеними особами на базі управлінь праці та соціального захисту населення 

Козівської та Бережанської райдержадмінстрацій, організацію роботи мобільного 

консультаційного пункту на базі Петриківського обласного геріатричного 

пансіонату. 

Галина Кравець та Марина Пасєчник розповіли основні аспекти роботи 

ТМЖК "Відродження нації": протидія торгівлі людьми, нелегальній міграції, 

домашньому насильству, сприяння збереженню репродуктивного здоров'я жінок, 

профілактика ВІЛ/СНІДу серед населення, допомога вимушеним переселенцям з АР 

Крим та Сходу України. 

Також сторони обговорили можливі напрями співпраці ГО "Відродження 

нації" та Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, домовилися про 

організацію роботи дистанційного консультаційного пункту доступу громадян до 

системи безоплатної правової допомоги. 
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10 жовтня 2016 року працівники Підволочиського бюро правової допомоги 

Андріана Левак та Людмила Стефура спільно з головою Підволочиської районної 

ради Ігорем Монартовичем провели робочу зустріч із головою ГО “Районна спілка 

воїнів-учасників бойових дій, учасників АТО Підволочиського району” Назарієм 

Хрущем та членами ГО. Розмову також вели і про організацію роботи виїзних 

консультаційних пунктів. 

Зустріч відбулася з метою розширення доступу до бюро вторинної правової 

допомоги ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

Одним з найпоширеніших питань, яке цікавило присутніх, було питання 

щодо надання пільг учасникам АТО. Андріана Левак роз’яснила, що пільги для 

учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, визначені статтею 12 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 
 

 
 

Особлива увага в Чортківському місцевому центрі приділяється пошуку та 

співпраці з партнерами та провайдерами надання БПД.  

Протягом ІV кварталу 2016 року налагоджена активна співпраця із 

громадськими організаціями - спілками воїнів-учасників АТО. З ГО “Ветеранів АТО 

Монастирищини”, “Районною спілкою воїнів-учасників АТО Бучацького району”,  

Гусятинською ГО спілки ветеранів органів внутрішніх справ управління МВС 

України в Тернопільській області були підписані меморандуми про співпрацю, що 

передбачають об'єднання зусиль сторін для забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги учасникам АТО.  

Також для якісного надання правових послуг особам з вадами слуху 

керівником Заліщицького бюро правової допомоги проведено робочу зустріч з 
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подальшим спільним консультуванням із перекладачем жестової мови обласної 

організації УТОГ. Також для кращої іформаційно-роз'яснювальної роботи на адресу 

кожної людини, яка перебуває на обліку УТОГ було надіслано інформаційні буклети 

із зазначенням правових послуг, які надає бюро правової допомоги та адресою 

бюро. 

Такі заходи сприяють оперативному та якісному наданню юридичних послуг 

особам з обмеженими можливостями. 

Досить часто до  місцевого центру  зверталися одинокі люди похилого віку, у 

яких пенсія перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, учасники 

бойових дій з питаннями, які не стосуються  їх соціального захисту та інші 

громадяни, що не належать до суб'єктів права на БВПД. Працівниками 

Чортківського місцевого центру проводяться спільні заходи щодо надання 

безоплатної правової допомоги  вразливим верствам населення  з представником 

громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у 

Тернопільській області. Це і виїзні прийоми громадян в районах області, семінари, 

круглі столи в навчальних закладах та постійні  спільні прийоми на базі місцевого 

центру. 
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19 жовтня 2016 року керівник Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв взяв участь у 

семінарі для працівників апаратів районних державних адміністрацій, 

структурних підрозділів та апарату обласної державної адміністрації. 

Семінар відбувся у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за професійною 

програмою. 

Юрій Гордєєв повідомив учасникам семінару про основні засади роботи 

системи безоплатної правової допомоги. Окрім того, він розтлумачив їм положення 

Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, надав інформацію про 

новостворені бюро правової допомоги, що розпочали свою роботу у кожному 

районному центрі області, їх телефони та режим роботи. 

Не оминув також питання державної реєстрації громадських формувань, яка 

відтепер здійснюється “фронт-офісами”: місцевими центрами та бюро з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

На протязі 2016 року місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області розробили 14 програм надання безоплатної 

правової допомоги жителям для розширення доступу жителів громад до правової 

допомоги. Прийнято і затверджено 5 програм: 

- Програма надання безоплатної правової допомоги жителям м. Кременець на 

2015-2017 роки 

- Програма надання безоплатної правової допомоги жителям Шумського 

району на 2016-2017 роки 

- Програма  безоплатної правової допомоги населенню м. Бережани на 2016-

2017 роки 
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- Програма  безоплатної правової допомоги населенню смт. Козова на 2016-

2017 роки 

- Програма  безоплатної правової допомоги населенню м. Чорткова на 2016-

2017 роки 

Варто уваги робота Кременецького місцевого центру по розробці та 

прийняттю «Програми надання безоплатної правової допомоги жителям м. 

Кременець на 2015-2017 роки». 

Проект Програми розроблявся місцевим центром, при цьому обґрунтовувалася 

доцільність та необхідність прийняття даної Програми для жителів міста, а також 

зазначалася  її мета та основні завдання. 

В.о. директора місцевого центру прийняла участь у засіданні сесії міської 

ради, до порядку денного якої було внесено питання прийняття Програми. Під час 

свого виступу обґрунтувала необхідність прийняття     даної програми, зазначила її 

мету, основні завдання та очікувані кінцеві результати виконання Програми.   

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті  26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з 

метою забезпечення  державної гарантії рівних можливостей для доступу жителів 

міста Кременець до безоплатної правової допомоги,  Кременецька міська рада 

вирішила затвердити подану Програму, виконавцем якої є Кременецький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Місцевим центром в  Державній казначейській службі України  відкрито 

рахунок для зарахування  до спеціального фонду Державного бюджету власних 

надходжень бюджетних установ, на який відповідно до укладеного Договору  

міською радою перераховано кошти у 2015 році в сумі 3000 грн., у 2016 році – 7000 

грн .    

У 2016 році місцевим центром заплановано використано виділені кошти:  

- в сумі 3000 грн. - на  виготовлення друкованої продукції (плакатів, 

інформаційних листівок, буклетів) для створення інформаційних кутків  

про безоплатну правову допомогу в органах місцевого самоврядування, 

державних установах та громадських організаціях міста ; 

-  в сумі 4000  грн. – на виготовлення банера для інформування жителів міста 

про їх право на безоплатну правову допомогу (1500 грн.) та для публікації у 

ЗМІ інформації про діяльність місцевого центру та роз’яснень правового 

характеру (2500 грн.). 

 

Окрім того місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та бюро правової допомоги Тернопільської області забезпечується доступ 

жителів громад Тернопільської області до електронних сервісів Мін’юсту. За 2016 

рік з цим питанням до місцевих центрів і бюро правової допомоги звернулось 161 

людини. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

 

  17-18 серпня 2016 року проведено навчальний семінар із працівниками 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
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керівниками бюро правової допомоги щодо особливостей проведення державної 

реєстрації громадських об’єднань.  

 
 

Семінар проведено працівниками Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області в Регіональному 

центрі відповідно до наказу Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області № 246/45 від 09.08.2016 р. 

На семінарі розглянуто питання щодо державної реєстрації створення 

громадських об’єднань та спілок, вимоги до статутів та назв, реєстрація 

громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, а, також, особливості 

створення щодо державної реєстрації структурних утворень політичних партій, 

організацій роботодавців їх об’єднання, внесення змін до відомостей Єдиного 

державного реєстру та припинення, державної реєстрації професійних та творчих 

спілок. 

Роз’яснено  особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси 

відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 (із 

змінами від 22.07.2016 № 2248/5), звернуто увагу на переліки документів 

необхідних для державної реєстрації громадських формувань, змін до відомостей 

Єдиного державного реєстру про громадські формування, припинення громадських 

формувань. 

З метою кращого засвоєння знань, отриманих під час навчання, працівники 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та керівники бюро 

пройшли тестування. 
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18 серпня 2016 року директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій провела 

робочу нараду з керівниками бюро правової допомоги  щодо стану готовності бюро. 

 

 
 

Хоча ще небагато часу минуло від призначення на посади працівників бюро, 

однак, у них вже є свої напрацювання, якими вони поділились в ході обговорень 

питань, що вже виникають і потребують негайного вирішення. 

Кожен із керівників бюро вже починає налагоджувати співпрацю з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території. 
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Одним із важливих завдань бюро є проведення інформаційної кампанії серед 

населення, так керівник Зборівського бюро правової допомоги розробила та 

поширює інформаційний буклет «Зборівське бюро правової допомоги», а керівник 

Монастириського бюро –  надає роз’яснення чинного законодавства, яке доступне 

для широкого кола читачів на сайті Регіонального центру та у соціальній мережі 

FaceBook, щодо відповідальності за керування транспортними засобами у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. 

Регіональний центр збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані  про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Тернопільським, Кременецьким 

та Чортківським місцевими центрами, а також координує їхню діяльність. За 

результатами моніторингу діяльності відділів МЦ узагальнюється краща практика та 

організовуються  робочі зустрічі по обміну досвідом за окремими напрямками 

діяльності. 

 
Віталій Сольський та Олег Кононенко впродовж листопада 2016 року 

здійснили моніторинговий візит до Підгаєцького, Бучацького, Монастириського, 

Лановецького та Шумського бюро правової допомоги.  

Під час візиту вони здійснили перевірку якості надання правових послуг 

громадянам фахівцями бюро та  перевірили ведення ними первинної документації. 
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Віталій Сольський та Олег Кононенко взяли участь у спільному 

консультуванні громадян разом із співробітниками Лановецького та 

Монастириського бюро. 

Наприкінці візиту фахівці Регіонального центру надали свої пропозиції 

працівникам бюро для вдосконалення організації їх роботи. 

На засіданнях керівної ради  директорів Регіонального та місцевих 

центрів  розглядаються питання основної діяльності, фінансове планування, 

підготовка  бюджетної програми та бюджетного запиту, матеріально-

технічного забезпечення. 

 

22 січня 2016 року в 

Тернопільському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  відбулось виїзне 

 засідання керівної ради центрів з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області.  

Засідання пройшло під 

головуванням директора Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області – Ірини 

Хондогій. У ньому взяли взяли участь: директор Тернопільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Юрій Гордєєв, в.о. директора 

Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги – Валентина Вербицька, директор Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги – Марія Гамбаль. 

Під час засідання, було обговорено ряд важливих питань, на виконання Плану  

заходів з реформування територіальних органів Міністерства юстиції України 

затвердженого наказом Міністерства Юстиції України від 25.12.2015 №2748/5 «Про 

територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи БПД».  

Відповідно до цього наказу планується, що в кожному районі і місті України 

будуть утворені бюро правової допомоги. Вони діятимуть як відокремлені 

підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок майна і коштів районних та 

міських управлінь юстиції, які будуть ліквідовані найближчим часом, та відповідних 

реєстраційних служб. У таких відокремлених підрозділах громадяни зможуть 

скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України та отримати 

безоплатну первинну правову допомогу — правову інформацію та консультації.  

Керівна рада працює над розширенням доступу до безоплатної первинної правової 

допомоги в Тернопільській області 

Керівна рада проводить засідання для обговорення результатів огляду 

приміщень районних управлінь юстиції і державних  реєстраційної служби та 

основних засобів – комп’ютерної та оргтехніки, меблів  на базі яких 

функціонуватимуть  бюро правової допомоги.  

22 лютого 2016 року в 

приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відбулося засідання керівної 

ради за участі директора Ірини 

Хондогій, директорів місцевих центрів 

– Тернопільського – Юрія Гордєєва, 

Чортківського – Марії Гамбаль, 

Кременецького – Валентини Вербицької 

та за участі заступника директора 

Регіонального центру Світлани Бандури 

і головного бухгалтера Оксани Оверко. 

На засіданні керівна рада за 

результатами роботи локальних груп  сформувала узгоджені пропозиції за 

результатами проведених фактичних обстежень основних засобів та приміщень 

районних управлінь юстиції, державних реєстраційних служб на виконання  

доручення Першого заступника міністра від 20.01.2016 року №5/25/32 – 16 щодо 

належного виконання Плану заходів з реформування територіальних органів 

Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової 

допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 

року № 2748/5. 

Під час засідання директори місцевих центрів інформували про стан 

приміщень та матеріально – технічної бази, які будуть взяті на баланс для створення 

бюро правової допомоги.  
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Сформовані та узгоджені 

пропозиції цього ж дня 

обговорили в головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Тернопільській області 

з начальником управління 

Едуардом Кольцовим, першим 

заступником Тетяною Вовк, 

бухгалтером Оксаною Давидяк з 

керівною радою в складі 

директора Регіонального центру 

Ірини Хондогій, директорів 

місцевих центрів – 

Тернопільського – Юрія Гордєєва, Чортківського – Марії Гамбаль, Кременецького – 

Валентини Вербицької.  

 

Керівна рада продовжує роботу над розширенням доступу до безоплатної 

первинної правової допомоги в Тернопільській області 

 

Керівна рада провела засідання 

для узгодження пропозицій щодо 

передачі на баланс місцевого центру 

приміщень районних управлінь 

юстиції та основних засобів – 

комп’ютерної, оргтехніки, меблів  на 

базі яких функціонуватимуть  бюро 

правової допомоги та підвела підсумки 

роботи місцевих центрів за I квартал.  

Так,  1 квітня 2016 року в 

приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбулося засідання керівної ради за участі директора Ірини 

Хондогій, директорів місцевих центрів – Тернопільського – Юрія Гордєєва, 

Чортківського – Марії Гамбаль, Кременецького – Валентини Вербицької та за участі 

заступника директора Регіонального центру Світлани Бандури і головного 

бухгалтера Оксани Оверко. 

Під час засідання директори місцевих центрів розповіли про стан приміщень 

та матеріально – технічної бази, які будуть взяті на баланс для створення бюро 

правової допомоги.  

Також, керівна рада обговорила проект змін до Положення про центри з 

надання правової допомоги, затвердженого наказом Мін’юсту від 02 липня 2012 

року № 967. 

 

http://terjust.gov.ua/
http://terjust.gov.ua/
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Керівна рада провела засідання з метою підведення підсумків роботи та 

планування подальшої діяльності місцевих центрів у напрямку розширення доступу 

до безоплатної вторинної правової допомоги громадян.  

Так,  30 травня 2016 року в 

приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбулося засідання 

керівної ради за участі заступника 

директора Світлани Бандури, 

директорів місцевих центрів – 

Тернопільського – Юрія Гордєєва, 

Чортківського – Марії Гамбаль, в.о. 

директора Кременецького –

 Валентини Вербицької та головного 

бухгалтера Оксани Оверко. 

 

Під час засідання директори 

місцевих центрів доповіли про виконання доручення Міністерства Юстиції України 

від 29.04.2016 №6-32/14 щодо забезпечення приміщеннями та матеріально – 

технічною базою, які будуть взяті на баланс для створення бюро правової допомоги 

та про проведення роботи по кожному приміщенні, зокрема, в частині стану 

оформлення договорів оренди. 

Також, директори місцевих центрів підвели підсумки щодо інформаційної 

кампанії у районах та містах обласного значення Тернопільської області, яка була 

проведена з метою інформування та залучення потенційних кандидатів.   

Серед інших питань які обговорювали присутні - розробка методичних 

рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

На завершення засідання керівна рада розглянула питання щодо проведення 

тематичних інформаційних заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про 

права внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо права на безоплатну правову 

допомогу.  

 

Керівна рада обговорила 

питання розширення 

доступу до безоплатної 

правової допомоги громадян 

 

У Регіональному центрі 

з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

відбулося засідання керівної 

ради під час якої директори 

центрів обговорили низку 

робочих питань з метою 

розширення доступу до 
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безоплатної вторинної правової допомоги громадян. 

Так, 9 червня 2016 року відбулося засідання керівної ради за участі директора 

РЦ Ірини Хондогій, заступника директора Світлани Бандури, директорів місцевих 

центрів – Тернопільського – Юрія Гордєєва, Чортківського – Марії Гамбаль, в.о. 

директора Кременецького – Валентини Вербицької. 

Одне із питань яке розглянули під час засідання - проект договору оренди 

приміщень, які будуть використанні для бюро правової допомоги, що розпочнуть 

свою діяльність з 1 вересня 2016 року.  

Також, присутні обговорили пропозиції щодо проведення тематичних 

інформаційних заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про права 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо права на безоплатну правову допомогу 

та наповнення  довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid»  шляхом написання і розміщення правових консультацій щодо 

застосування норм законодавства. 

 

Керівна рада обговорила питання навантаженості на місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Тернопільської області 

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

відбулося засідання керівної ради під час якої директори місцевих  центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Тернопільської області 

обговорили навантаженість на місцеві центри, пов'язаної з відкриттям бюро 

правової допомоги  у Тернопільській області. 

Так, 16 червня 2016 року відбулося 

засідання керівної ради за участі 

директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області Ірини Хондогій, заступника 

директора Регіонального центру 

Світлани Бандури, директорів 

місцевих центрів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області – 

Тернопільського –  Юрія Гордєєва, 

Чортківського –  Марії Гамбаль, в.о. 

директора Кременецького –  Валентини Вербицької. 

Директор Тернопільського місцевого центру Юрій Гордєєв зазначив, що 

додаткове навантаження на Тернопільський місцевий центр та враховуючи, що 

Зборівський район межує із Кременецьким районом, запропонував Зборівське Бюро 

правової допомоги створити при Кременецькому місцевому центрі. В свою чергу, 

в.о. директора Кременецького місцевого центру Валентина Вербицька надану 

пропозицію підтримала. 

Директор Регіонального центру Ірина Хондогій підвела підсумки роботи 

Керівної ради та запропонувала з метою рівного навантаження на місцеві центри, 

направити до Координаційного центру з надання правової допомоги пропозиції 
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щодо внесення змін до штатних розписів та кошторисів Тернопільського та 

Кременецького місцевих центрів. 

Таким чином, у Тернопільській області буде забезпечено рівномірне 

навантаження на місцеві центри, що має забезпечити ефективний розподіл 

фінансових та трудових ресурсів та забезпечить якісне виконання покладених 

обов'язків та завдань на Бюро правової допомоги Тернопільської області. 

9 вересня 2016 року відбулося засідання керівної ради за участі директора 

Регіонального центру Ірини Хондогій, заступника директора Світлани Бандури, 

начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 

інформації Валентини Сімченко, директорів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги – Тернопільського – Юрія Гордєєва, Чортківського –

 Марії Гамбаль, в.о. директора Кременецького – Валентини Вербицької. 

 
 

Обговорювалась додаткова потреба фінансування місцевих центрів та бюро 

правової допомоги для забезпечення належного їх функціонування.  

Директори місцевих центрів подали на розгляд керівної ради відповідні 

розрахунки до помісячних планів асигнувань та обговорили результативне та 

цільове використання бюджетних коштів.  

Про перший тиждень роботи бюро правової допомоги інформували та 

поділились досвідом керівники місцевих центрів, та надали свої пропозиції для 

покращення матеріально-технічного забезпечення. 
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Так, 10 листопада 2016 року в приміщенні Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулося виїзне засідання 

керівної наради у складі директора Регіонального центру з надання БВПД Іриною 

Хондогій та керівників Тернопільського, Кременецького та Чортківського місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрія Гордєєва, 

Валентини Вербицької та Марії Гамбаль. 

 
На порядок денний винесли питання щодо: виконання планів місцевими 

центрами з надання БВПД, матеріального забезпечення приміщень бюро правової 

допомоги, стану використання коштів місцевими центрами, затверджених у 

кошторисах та планах асигнувань на 2016 рік. Обговорювали також і питання 
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виконавської дисципліни, а саме: своєчасність  виконання  наказів, доручень та 

контрольних завдань Координаційного центру з надання правової допомоги та 

Регіонального центру. Окрім того, вивчали можливості щодо забезпечення 

Кременецького та Чортківського місцевих центрів приміщеннями державної форми 

власності. 

23 грудня відбулося засідання керівної ради в Регіональному центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області з 

директорами місцевих центрів з надання БВПД: Кременецького, Чортківського та 

Тернопільського. Серед запрошених — інтегратори та головні бухгалтери місцевих 

центрів. Обговорювали наступні кроки щодо планування діяльності центрів на 2017 

рік в контексті децентралізації системи надання безоплатної правової допомоги. 

 
На засіданні керівної ради розглянули та погодили проект регіонального 

плану надання БПД, проект плану діяльності РЦ та підпорядкованих йому МЦ, 

пропозиції щодо фінансування їх заходів, проект зведеного кошторису, проекти 

штатних розписів РЦ та підпорядкованих йому МЦ. Питання обговорювали із 

врахуванням вимог наказу Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 30 листопада 2016 року № 193 “Про внесення змін до Порядку організації 

оперативного планування та моніторингу діяльності Координаційного центру з 

надання правової допомоги та його територіальних відділень”. На нараді також 

обговорили планування та затвердження плану Керівної ради на 2017 рік. 

Директор Регіонального центру з надання БВПД Ірина Хондогій 

проінформувала: “Регіональні плани надання БПД повинні враховувати заходи, які 

здійснюватимуться центрами з надання БВПД у співпраці з партнерами за наявності 

укладених меморандумів, угод про співпрацю, спільних планів дій тощо та із 

зазначенням внеску партнерів у грошовому чи натуральному вимірі”. 

Заступник директора Регіонального центру Світлана Бандура доповнила, що 
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Регіональні плани надання БПД та плани діяльності МЦ повинні зберегти основний 

об’єм заходів, які реалізовувалися протягом 2016 року, насамперед в частині 

забезпечення функціонування та подальшого розвитку мережі мобільних і 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

Директор Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Марія Гамбаль запропонувала продовжувати у 2017 році Скайп-

консультування в бібліотеках та внести до плану роботи пункт “Забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД в бібліотеках за допомогою скайп-

зв'язку та залучення ОМС”. 

Головний бухгалтер Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області Оксана Оверко наголосила, що 

потрібно зважено та раціонально прорахувати обсяги видатків для проведення 

заходів, які заплановані у проектах планів на 2017 рік. Варто також зазначити, що 

потрібно здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених 

бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового 

та економного використання бюджетних коштів, безпідставного витрачання 

бюджетних коштів, не допускати порушень фінансово-бюджетної дисципліни. 

 
Насамкінець директори місцевих та Регіонального центрів підвели підсумки 

погодити проекти річних планів діяльності РЦ та МЦ на 2017 рік та пропозиції щодо 

їх фінансування. 

Регіональним центром проводяться навчання персоналу щодо вивчення змін 

в законодавстві,  формування статистичної звітності, планування та ін. 

13 жовтня 2016 року у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області відбувся семінар-нарада з 

інтеграторами та працівниками місцевих центрів. Спілкувалися також на тему 

комунікації та обміну досвідом. 
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Світлана Бандура заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області разом з 

інтеграторами розглянула порядок організації оперативного планування діяльності 

місцевих центрів, озвучила аналіз підготовки локальних планів заходів та звітів 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Олександр Горбенко, начальник відділу підтримки та розвитку 

інфраструктури, доповів про збір та узагальнення статистичної інформації по 

основних показниках діяльності місцевих центрів, показував фахівцям як правильно 

складати діаграми та графіки відповідно до додатків 5 та 7 наказу Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 25 липня 2016 року №175 "Про 

затвердження Порядку організації оперативного планування та моніторингу 

діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень". 

 
Начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та інформації Валентина Сімченко озвучила завдання відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги місцевих центрів, нагадала які кваліфікаційні вимоги до 

працівників цього відділу. 

Із Софією Пасічник, головним спеціалістом відділу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення діяльності та інформації, розмовляли про інформаційний 

обмін між членами команди, формували універсальні “меседжі” для комунікації 

бюро правової допомоги з різними цільовими аудиторіями. 

Одним із завдань наради було обговорення слоганів та тез для можливості 

подальшого їх використання у виступах, інтерв'ю, відеороликах, на біл-бордах та ін. 

Спільними зусиллями визначали важливість ключового посилу у структурі 
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інформаційних повідомлень, а також власні пріоритети в роботі у контексті бюро 

правової допомоги. 

 
Насамкінець команді Тернопільських інтеграторів та працівників місцевих 

центрів запропонували пройти анкетування, після чого відбулося підбиття підсумків 

про подальші напрями роботи. 

14 грудня відбулася нарада в Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області з директорами, 

інтеграторами та головними бухгалтерами місцевих центрів з надання БВПД, що 

діють у нашому краї: Кременецькому, Чортківському та Тернопільському. 

Обговорювали наступні кроки щодо планування діяльності центрів на 2017 рік в 

контексті децентралізації системи надання безоплатної правової допомоги. 

“Ми не можемо спланувати життя. Все, що ми можемо — бути відкритими 

до нього”. Цими словами американської співачки Лорін Хілл розпочали нараду 

фахівців Регіонального центру з надання БВПД із представниками місцевих центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Робочу зустріч відкрила Світлана Бандура, заступник директора 

Регіонального центру, яка повідомила про зміни до Порядку організації 

оперативного планування та моніторингу діяльності Координаційного центру з 

надання правової допомоги та його територіальних утворень в кожному регіоні. 

Разом із Світланою Бандурою розглянули проекти та пропозиції  планів діяльності 

на 2017 рік Регіонального та місцевих центрів; зачепили тему фандрейзингу та 

видатків на проведення центрами різного роду заходів. 
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На нараді розглянуто проекти та пропозиції річних планів діяльності на 2017 

рік, висвітлено особливості обліку видатків центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, ефективність планування і використання бюджетних 

коштів, а також розглянуто окремі питання проведення допорогових закупівель 

товарів, робіт та послуг за державні кошти через систему Prozorro. 

Головний бухгалтер Регіонального центру Оксана Оверко торкнулася 

питання відряджень, контролю за цільовим використанням коштів та майна 

місцевих центрів, ведення бухгалтерського, управлінського та статистичного 

обліків, складення фінансової та бюджетної звітності. “Ефективність планування і 

використання бюджетних коштів — важливий пріоритетний напрям роботи 

центрів”. — відмітила Оксана Оверко.  

 
Cвітлана Бандура серед усього зазначила зміни, які важливо запровадити для 
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досягнення поставлених цілей та завдань системи БПД. З її слів, цими змінами, 

зокрема, має бути визначення потреб у правових знаннях територіальних громад. 

Акцентували також і на наповненні, підтриманні в актуальному стані та 

ефективному використанні довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій WikiLegalAid. Окрім цього, заступник директора разом із присутніми 

проаналізували необхідність підвищення кваліфікації працівників центрів через 

проведення навчання. 

 
Пріоритетами розвитку системи БПД на 2017 рік є: 

—  переорієнтація системи з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам  

— на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад як за рахунок внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці 

із зовнішніми партнерами та ресурсами; 

— створення системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД; 

— децентралізація системи надання БПД; 

— поступовий перехід від моделі залучення адвокатів “ex officio” до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях; 

— розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання БПД та впровадження новітніх інформаційних технологій (ІТ). 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

його функцій. 

 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності центрів з 

надання БВПД у Тернорільщини  постійно ведеться робота над розвитком 

інституційної спроможності центрів виконувати покладені на них функції. Зокрема 

впроваджено ІР-телефонію, нові форми статистичної звітності з графічною та 

аналітичною частиною щодо функціонування та розвитку системи БПД в регіоні на 
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офіційному веб-сайті регіонального центру тощо. 

  Регіональним та місцевими центрами проведено роботу з висвітлення 

діяльності   центрів, а також успішних практик роботи адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу   на веб-сайті РЦ та сторінках Facebook 

місцевих центрів, поширено 358 інформаційних матеріалів про систему БПД в 

регіоні, також інформація розміщується на сайтах партнерів (ОМС, органів 

державної влади). 

Банер БПД розміщений на сайті «Досьє 102», патрульної поліції Тернополя. 

Розміщується інформація про безоплатну правову допомогу  на сайтах 

партнерів – органів державної влади, ОМС. Для прикладу, На сайті Підволочиської 

районної державної адміністрації 8 грудня 2016 року розміщено статтю "Державні 

гарантії дотримання прав людини". 

 

Працівниками Регіонального та місцевих центрів здійснено весь комплекс 

організаційних та матеріально технічних заходів для повноцінної та стабільної 

роботи новостворених відділів  

Тернопільського місцевого центру з НБВПД: 

Бережанське бюро правової допомоги 

Козівське бюро правової допомоги 

Підволочиське бюро правової допомоги 

Підгаєцьке бюро правової допомоги 

Теребовлянське бюро правової допомоги 

Кременецького місцевого центру з НБВПД: 

Збаразьке бюро правової допомоги  

Зборівське бюро правової допомоги 

Лановецьке бюро правової допомоги  

Шумське бюро правової допомоги  

Чортківського місцевого центру з НБВПД: 

Борщівське бюро правової допомоги  

Бучацьке бюро правової допомоги 

Гусятинське бюро правової допомоги  
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Заліщицьке бюро правової допомоги  

Монастириське бюро правової допомоги    

  

Регіональним центром забезпечено виконання вимог наказу Міністерства 

юстиції України від 17 червня 2016 року №1717/5 “Про затвердження пілотного 

проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань”: 

  забезпечено тісну співпрацю із уповноваженим представником  Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області , 

 забезпечено навчання відповідальних працівників місцевих центрів  

працівниками  ГТУЮ,  

 забезпечено узагальнення інформації, створення електронної скриньки 

обміну інформацією.  
 

 Забезпечено виконання доручення Міністра юстиції України щодо підвищення 

кваліфікації працівників відділів «Бюро правової допомоги». 28 працівників бюро 

пройшли стажування у  ГТУЮ у Тернопільській області. 

 Так, 11-13 жовтня 2016 року відбулося стажування працівників бюро 

правової допомоги. 

На порядок денний винесли актуальні питання, які стосуються змін та 

нововведень в законодавстві, обговорювали практичні поради як працівникам бюро 

правової допомоги якісніше та швидше надавати громадянам консультації та 

роз'яснення з правових питань. 

Зокрема, про доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України в 

режимі он-лайн доповідала Юлія Івасюк. Вона розказувала про нюанси державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про розгляд скарг 

громадян у сфері державної реєстрації. 

Інформативною для фахівців бюро була доповідь Олени Ванжури з  питань 

нотаріату,  щодо повноваження посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

згадувала працівник і про функції нотаріуса як державного реєстратора. Олена 

Ванжура наголосила, що для можливості видачі свідоцтв про право на спадщину 

посадовим особам місцевого самоврядування потрібно скласти іспит із  спадкового  

права  у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. 

Цікавим видався виступ Тараса Ліщини про здійснення фахівцями бюро 

правоосвітньої діяльності у межах району.  Він розповів про важливість правової 

взаємодії бюро із громадянами у формі виступів, лекцій, семінарів, консультувань, 

згадав про затверджену Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 

Національну програму правової освіти населення. Разом із Тарасом Ліщиною 

дискутували і про об'єднання територіальних громад в контексті реформи 

децентралізації органів місцевого самоврядування. 

Озвучити запитання, які найчастіше виникають у громадян, як-от, видача 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, можна було під час 

доповіді Галини Христенко. Працівник проінформувала учасників стажування про 

“пілотний” проект, розроблений Міністерством юстиції, який дозволяє 

зареєструвати шлюб лише за одну добу, розказувала як можна отримати інформацію 

із архівного фонду органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

На завершення стажування Василь Марцинкевич доповів про окремі питання 

http://zakon.rada.gov.ua/go/992/2001
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реєстрації громадських формувань. 

Загалом, стажування  спрямоване на зміцнення у працівників бюро духу 

правової культури з метою якнайповнішого задоволення потреб громадян у 

одержанні знань про право. 

23-25 листопада 2016 р. відбулось чергове стажування  працівників місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо застосування 

законодавства у сфері реєстрації громадських формувань. 

Пілотний проект дасть змогу мешканцям Тернопільщини отримати доступ до 

трьох додаткових центрів, які забезпечать прийняття та видачу документів під час 

здійснення процедури державної реєстрації громадських формувань. 

З метою виконання заходів з активізації надання БППД  забезпечено 

проведення  консультувань громадян посадовими особами ГТУЮ в бюро правової 

допомоги за графіком ГТУЮ. Проконсультовано 199 громадян.  

 З метою розвитку персоналу систематично проводяться також внутрішні 

навчання працівників РЦ та щокварталу навчальні семінари для працівників МЦ. 

Також проводяться дистанційні навчання в Skype – режимі  працівників місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській 

області. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

 

Протягом звітного періоду центрами підготовлено понад заплановваних 

інформаційних матеріалів про безоплатну правову допомогу, зокрема: 10 участей у  

телепередачах Тернопільської ОДТРК, ТВ-4, ІНТБ, надруковано 118 статті в 

друкованих засобах масової інформації, 182 - розміщено у інтернет-виданнях, 35 - 

озвучено по радіомовленню. Як приклад, участь у телепередачах: ІНТБ, ТВ-4. 

Для належної інформаційно-

комунікативної діяльності Регіональний центр 

продовжує взаємодію з рейтинговими 

засобами масової інформації (ЗМІ). 

У співпраці з друкованими засобами 

масової інформації Регіональний центр 

поширив інформаційні матеріали у газетах: 

«Подільське слово», «Наш день», «Досьє-102».  

Інформаційні матеріали, підготовлені 

Регіональним центром, розмістили також й 

інтернет-видання, серед яких: «ПроТернопіль», 

«Тернопільград», «Погляд», «Місто», «Без 

табу», «Новини Тернопільщини», «Нова 

Тернопільська», «Вільне життя» тощо. 

Так, Регіональний центр співпрацює з 

Тернопільською обласною державною телерадіокомпанією («ТТБ»). У взаємодії з 

телебаченням області Регіональний центр 19 грудня 2016 року забезпечив участь 

https://www.youtube.com/watch?v=60gKq3Xk7Jw
https://www.youtube.com/watch?v=EkFIfVo2uJs
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адвокатів системи БПД у ранковій телевізійній передачі «Ранок з ТТБ», приуроченій 

Дню адвокатури. 

Для прикладу, 28 грудня 2016 року у програмі «Вечірні новини» 

Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії («ТТБ») було оголошено 

інформацію щодо функціонування бюро правової допомоги у всіх районних центрах 

Тернопільської області, які почали діяти з 1 вересня 2016 року. Мовилося про те, які 

категорії громадян можуть отримати безоплатну правову допомогу, з яких саме 

питань, повідомлено адреса та контактні дані бюро. 

 Протягом 2016 року з метою широкого висвітлення серед громадськості 

інформації про безоплатну правову допомогу, право громадян на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги,  Кременецький місцевий центр проводив 

активну  взаємодію із засобами масової інформації. Серед них: Кременецький 

районний інформаційний центр «Діалог», Збаразький  районний інформаційний 

центр «Народне слово», Шумський районний інформаційний центр «Новини 

Шумщини», Зборівський районний інформаційний центр «Зборівська дзвіниця», 

представники Кременецького місцевого центру взяли участь у радіопередачах 

та виступах. Для прикладу, 09.12.2016р. – в ефірі Лановецького районного 

радіомовлення керівник Лановецького бюро правової допомоги» повідомила про 

осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу.  

 

 В IV кварталі 2016 року Тернопільським місцевим центром проводилась 

постійна взаємодія з медіа партнерами з метою розширення доступу до БПД, а саме: 

- взято участь у радіопрограмі “Вечірні новини”, Тернопільська обласна 

телерадіокомпанія (28.12.2016). 

Протягом звітного періоду Чортківським місцевим центром підготовлено 

інформаційні матеріали про безоплатну правову допомогу в друкованих засобах 

масової інформації та інтернет-виданнях. Зокрема, надруковано 9 статей в 

друкованих засобах масової інформації, 3 розміщено у інтернет-виданнях, 49 - на 

сайтах партнерів та 7 озвучено по радіомовленню. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 [2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 грудня 2016 року 

Регіональним центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 

1657 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 376 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 122 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 234 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 818 – для здійснення захисту за призначенням;  

 30 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 16 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

 7 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 53 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

 

 Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень 

поквартально за звітний період поточного року із порівнянням з 

аналогічними періодами минулого року. 

 

 
 
 
 
 

 Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період з 

наростаючим підсумком.  
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Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання 

БВПД в розрізі категорій осіб 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром: 

адміністративне 
затримання 

23% 

адміністративний 
арешт 

7% 

затримані за підозрою/ 
або обрано тримання 

під вартою 
14% 

захист за призначенням 
49% 

окремі  
процесуальні дії 

1%                               
примусові заходи 

медичного характеру 
1% 

інші 
4% 

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за  

216 рік 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
37 120 111 108 376 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 

арешт 
38 35 20 29 122 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
68 30 59 77 234 

4 Для здійснення захисту за призначенням 240 211 175 192 818 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних 

дій у кримінальних провадженнях 
4 7 11 8 30 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру 
5 2 5 4 16 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
0 1 0 0 1 

8 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 537 КПК 
2 4 1 0 7 

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі 

27 15 7 4 53 

Разом за всіма категоріями осіб 421 425 389 422 1657 
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 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 55 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 29 бесід з клієнтами; 

 проведено 65 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 80 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 1 січня по 31 грудня 2016 року місцевими центрами з надання 

БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 9784 звернень клієнтів, 8482 

особам було надано правову консультацію, 1318 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

рішення про надання БВПД по 1176 зверненням та надано 1190 доручень 

адвокатам та 20 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 20 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

 Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості 

зареєстрованих звернень клієнтів за звітний період поточного з 

наростаючим підсумком у порівнянні з аналогічними кварталами минулого 

року (показати загальне значення по регіону). 
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 Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих 

звернень клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 

 

 

Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в 

розрізі МЦ 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі 

МЦ за звітний період наростаючим підсумком. 

№ 

з/п 

Перелік 

місцевих центрів 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

рішень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання 

БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

Кількість 

перена-

правлень 

до інших 

провайдері

в БПД 

1 

Кременецький 

місцевий центр з 

надання БВПД 

3100 2786 305 273 278 13 

2 

Тернопільський 

місцевий центр з 

надання БВПД 

3186 2800 450 368 392 2 

Кременецький 
МЦ 
31% 

Тернопільський 
МЦ 
33% 

Чортківський МЦ 
36% 

Розподіл розглянутих звернень Клієнтів в розрізі МЦ 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за  

2016 рік 

1 Кременецький місцевий центр з надання БВПД 385 384 757 1577 3103 

2 Тернопільський місцевий центр з надання БВПД 183 301 552 2150 3234 

3 Чортківський місцевий центр з надання БВПД 384 403 891 1820 3498 

4 Разом за всіма місцевими центрами 
952 1088 2197 5547 

 

9784 
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3 

Чортківський 

місцевий центр з 

надання БВПД 

3498 2896 563 535 540 39 

4 Разом 9784 8482 1318 1176 1210 54 

 

Протягом 2016 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: з питань соціального забезпечення 1905 

(19,41 %), іншого цивільного права 1309 (13,36 %), спадкового 1226 (12,50 %), 

земельного 1061 (10,83 %), з інших питань 949 (9,69 %), сімейного 937 (9,56 %), 

житлового права 645 (6,6 %),  трудового 627 (6,41 %), договірного 468 (4,8 %), з 

питань виконання судових рішень 346 (3,56 %), адміністративного права 233 

(2,41%), з неправових питань 40 (0,45 %) та з медичного права 38 (0,43 %), від 

загальної кількості. 

 Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з 

наростаючим підсумком за категорією питань.  

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 

клієнтів за предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань звернення 

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 соціального забезпечення 162 195 330 1218  1905 

2 житлового права 90 91 166 298  645 

3 сімейного права 80 106 253 498  937 

4 спадкового права 148 139 282 657  1226 

5 земельного права 128 120 245 568  1061 

соціальне 
забезпечення 

19,41% 

спадкове 
12,50% 

сімейне 
9,56% 

медичне 
0,43% 

трудове 
6,41% 

адміністративне 
2,41% 

земельне 
10,83% 

договірне 
4,80% 

житлове 
6,60% 

інші цивільні 
13,36% 

виконання судових 
рішень 
3,56% 

неправове питання 
0,45% 

інше 
9,69% 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за категорією питань 
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6 договірного права 62 58 104 244  468 

7 трудового права 65 63 131 368  627 

8 адміністративного права 6 30 64 133  233 

9 медичного права 6 5 5 22  38 

10 іншого цивільного права 133 149 274 753  1309 

11 виконання судових рішень 22 14 74 236  346 

12 Інші питання 57 113 253 526 949 

13 Неправове питання 4 4 5 27 40 

Разом 963 1087 2186 5548  9784 

 

 Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

жінки 
55,63% 

чоловіки 
44,37% 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю 

до 18 
0,50% 

від 18 до 35 
24,57% 

від 35 до 60 
включно 
53,71% 

понад 60 
21,22% 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 602 

(50,5 %), інвалідам 338 (28,36 %),та ветеранам війни 239 (20,05 %) тощо.  

 Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за 

категорією осіб 

 

 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом 2016 року  було: 

 здійснено 286 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 93 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 1429 осіб, в тому числі 1138 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 291 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 427 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських 

рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 2634 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 423 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 проведено 387 правопросвітницьких заходи. 

 надано 161 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 

місцевих центрів дивись у таблицях 5-11. 

особи, 
середньомісячний 

дохід їхньої сім’ї 
нижчий суми 
прожиткового 

мінімуму 
50,50% 

інваліди 
28,36% 

ветерани війни 
20,05% 

інші 
1,09% 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВПД 
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Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 

функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі 

МЦ 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були 

подані адвокатами, в розрізі МЦ 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 

матеріалів з питань надання БВПД (в тому числі РЦ) 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів 

доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 
Кременецький місцевий центр з 

надання БВПД 
54/112 20/117 29/109 68/335 171/673 

2 
Тернопільський місцевий центр з 

надання БВПД 
12/29 24/61 14/39 25/102 75/231 

3 
Чортківський місцевий центр з 

надання БВПД 
39/114 25/129 31/111 38/171 133/525 

4 Разом по регіону 105/255 69/307 74/259 131/608 379/1429 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І квартал ІІ квартал ІIІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 
Кременецький місцевий центр з 

надання БВПД 
73 7 37 61 178 

2 
Тернопільський місцевий центр з 

надання БВПД 
45 16 18 15 94 

3 
Чортківський місцевий центр з 

надання БВПД 
57 16 21 61 155 

4 Разом по регіону 175 39 76 137 427 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів ПБД, що подані адвокатами 

І квартал ІІ квартал ІIІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 
Кременецький місцевий центр з 

надання БВПД 
115 114 126 137 492 

2 
Тернопільський місцевий центр з 

надання БВПД 
298 382 382 421 1483 

3 
Чортківський місцевий центр з 

надання БВПД 
172 197 129 161 659 

4 Разом по регіону 585 693 687 719 2634 
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Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в 

розрізі МЦ 

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

  

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 Регіональний центр 14 27 41 60 142 

2 Кременецький місцевий центр з надання БВПД 19 42 22 38 121 

3 
Тернопільський місцевий центр з надання 

БВПД 
10 15 32 23 80 

4. Чортківський місцевий центр з надання БВПД 13 19 29 19 80 

5. Разом по регіону 56 103 124 140 423 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 
Кременецький місцевий центр з надання 

БВПД 
28 20 35 66 149 

2 
Тернопільський місцевий центр з надання 

БВПД 
18 23 29 54 124 

3 
Чортківський місцевий центр з надання 

БВПД 
5 11 27 71 114 

4 Разом по регіону 51 51 91 191 387 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2016 рік 

1 РЦ   0 0 0 

2 
Кременецький місцевий центр з надання 

БВПД 
  0 59 59 

3 
Тернопільський місцевий центр з надання 

БВПД 
  0 17 17 

4 
Чортківський місцевий центр з надання 

БВПД 
  15 70 85 

5 Разом по регіону   15 187 161 
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 1 січня по 31 грудня 2016 року Регіональним центром було фактично 

профінансовано на 2869400,00 грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 

«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що 

становить 100% від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичного 

фінансування видатків на оплату послуг адвокатів за звітний період по 

регіону з наростаючим підсумком до фінансування за аналогічний період 

минулого року в порівнянні з кошторисом на поточний рік.  

 

 
 

З 1 січня по 31 грудня 2016 року касові видатки на оплату послуг 

адвокатам, які надають БВПД в Тернопільській області, становлять 2869400,00 

грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2016 

року становив 2869400,00 грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами 

на кінець звітного періоду складає 0,00 грн.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат 

адвокатам за звітний період поточного року по регіону з наростаючим 

підсумком до фактичних виплат за аналогічний період минулого року в 

порівнянні з фактичними загальними виплатами за минулий рік. 
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 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат 

адвокатам та фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по 

регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік.  
 

 
 

Так, з 1 січня по 31 грудня 2016 року касові видатки на оплату послуг 

адвокатів по дорученням БВПД по кримінальним провадженням становили 

2382,039 тис. грн. (83%), а по дорученням БВПД по цивільно-адміністративним 

справам – 487,361 тис. грн. (17%). 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 

адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-

адміністративним справам відображена в Таблиці 12. 

Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату 

послуг адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та 

цивільно-адміністративним справам 
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Виплати адвокатам за надані послуги та зареєстровані фінансові 
зобовязання 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал 
ІІ 

квартал 

ІІI 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за  

2016 рік 

1 Захист за призначенням 185,046 806,943 748,647 351,85 2092,486 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 0,298 1,299 4,007 5,812 11,416 

3 Адміністративне затримання/адміністративний арешт 5,511 24,033 38,007 53,109 120,66 
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4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 10,271 44,788 16,652 54,789 126,5 

5 Засудженим 2,155 9,399 6,003 5,766 23,323 

6 

ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання 

вироків 

 

0,711 3,102 1,519 2,322 7,654 

7 

Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним 

у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві 

центри) 

24,408 106,436 120,118 236,399 487,361 

8 Разом  228,4 996 934,953 710,047 2869,4 


