
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Тернопільській області 
у ІІ кварталі 2016 року  

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 
 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
 
 

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. 

Нагадаємо, що відповідно до 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 з 1 липня 2016 року в кожному районі Тернопільської 

області запрацюють  бюро правової допомоги.  

Утворення бюро не потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету: їх ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок майна і коштів 

районних та міських управлінь юстиції, які будуть ліквідовані найближчим часом. 

У них кожен зможе скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції 



України та отримати безоплатну первинну правову допомогу - правову 

інформацію та консультації. 

 

У Тернополі відбувся семінар «Правова допомога учасникам бойових дій на 

Сході України» 

26 квітня 2016 року у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області відбувся семінар 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 

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. 

 

Тернопільський, Кременецький та Чортківський місцеві центри 

удосконалюють навики спілкування з клієнтами 



 

Фахівці місцевих центрів з 

надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області відвідали навчальний семінар 

з метою удосконалення навиків 

спілкування з клієнтами та обміну 

досвідом.  

Так, 26 квітня 2016 року 

заступник начальника відділу 

організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Регіонального Центру Олег 

Кононенко провів семінар для представників відділів попередньої роботи з 

клієнтами трьох місцевих центрів, які діють у Тернопільській області.  

Під час семінару лектор 

висвітлив питання щодо показників 

оцінювання діяльності місцевих 

центрів, розповів про універсальні 

методи спілкування з учасниками 

бойових дій та про питання 

психологічного відсторонення під 

час спілкування із агресивними 

клієнтами. Також, обговорив з 

учасниками  практики користування 

КІАС. 

Фахівці місцевих центрів 

обмінялися досвідом роботи з 

конфліктними клієнтами, розібрали неординарні ситуації які траплялися під час 

спілкування з громадянами  та розробили шляхи уникнення конфліктних ситуацій 

з тими хто потребує отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

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. Ігор 

Кобліков розповів, що 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 

склала і затриманим. Правоохоронці в обовязковому 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. 

  Організатори роздали учасникам роздаткові матеріали - брошури “Я та моя 

нова поліція” в яких зазначені  екстрені номери за якими можна повідомити про 

порушення своїх прав. 

 

Семінар-нарада працівників Регіонального центру та Місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

У Регіональному Центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області відбувся семінар – нарада за участі Кременецького, 

Чортківського та Тернопільського місцевих центрі. 



 Так, 20 травня 2016 року фахівці Регіонального центру спільно з 

начальниками відділів організації надання БВПД та роботи з адвокатами і 

головними бухгалтерами місцевих центрів обговорили низку робочих питань. 

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

Світлана  Бандура та побажала плідної роботи, відзначивши важливість обміну 

досвідом з метою покращення якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 Начальник відділу 

забезпечення якості 

правової допомоги та 

підвищення кваліфікації 

адвокатів Віталій 

Сольський і головний 

бухгалтер РЦ Оксана 

Оверко провели 

роз’яснення щодо питань 

які стосувалися 

нормативно-правового 

регулювання процесу 

надання БВПД в кримінальному процесі, цивільних та адміністративних справах 

та підбили підсумки роботи відділів організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами місцевих центрів за останні 6 місяців. 

 Також, учасники семінару обговорили типові помилки, які допускаються 

спеціалістами відділів організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з 

адвокатами місцевих 

центрів Тернопільської 

області при прийнятті та 

перевірці актів наданих 

послуг адвокатів. 

 Фахівці місцевих 

центрів задавали 

запитання щодо порядку 

та процедури 

опрацювання прийнятих 

документів та передачі їх 

Регіональному центру і  

повернення  за наявності обгрунтованих підстав. 

На завершення семінару учасники обговорили стан виконання доручень 

Міністерства юстиції України щодо укладання договорів оренди для розміщення 

бюро правової допомоги у Тернопільській області.  

 

Старшокласники Тернопільської школи дізналися про безоплатну правову 

допомогу 

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. 

Так, 24 травня 2016 року 

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. 

Та про три місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: Тернопільський, Чортківський, Кременецький, які  забезпечують  

надання таких видів послуг: здійснення  представництва інтересів осіб в судах, 

інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами та складення документів процесуального характеру.  

Учням пояснили ,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.  

Також, 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. Старшокласників цікавило питання стосовно 

покарань, що застосовуються до неповнолітніх при вчиненні адміністративних 

правопорушень. 

Так, до неповнолітніх віком 16-18 років, можуть бути застосовані заходи, 

передбачені ст. 241 КпАП, а саме: зобов'язання публічно або в іншій формі 



вибачитись перед потерпілим, попередження, догана або сувора догана, 

передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або 

під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 

громадянам на їх прохання. 

 

Тернопільських студентів – правників запросили взяти участь в конкурсі на 

посади керівників бюро правової допомоги 

 

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.  

У Тернопільській області 

бюро будуть утворені у таких 

населених пунктах: Бережани, 

Борщів, Бучач, Гусятин, Заліщики, 

Збараж, Зборів, Козова, Ланівці, 

Монастириська, Підволочиськ, 

Підгайці, Теребовля та Шумськ. 

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; 

- 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. 

 

 Керівна рада обговорює питання розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги 

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 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. 

На завершення засідання заступник начальника відділу організаційної 

роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації Тетяна Докиль 

розповіла директорам місцевого центру про ефективну зовнішню та внутрішню 

комунікацію – написання матеріалів та роботу зі ЗМІ. Комунікатор пояснила як 

писати максимально корисну для клієнтів інформацію, яка містить правові 

консультації та доносити її до громадян шляхом поширення у регіональних ЗМІ з 

метою підвищення правової 

обізнаності жителів 

Тернопільщини.  

 

Робоча зустріч директора 

Регіонального Центру  із 

начальником головного 

територіального управління 

юстиції у Тернопільській 

області 
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9 червня 2016 року відбулася робоча зустріч директора Регіонального 

Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській 

області Ірини Хондогій із начальником головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області Едуардом Кольцовим. 

Зустріч відбулася з метою уточнення питань передачі в оренду приміщень, 

які знаходяться на балансі  управління юстиції у Тернопільській області, для 

створення бюро правової допомоги у Бережанах, Заліщиках, Монастириську, 

Теребовлі та Шумську.  

Нагадуємо, що з 1 вересня 2016 року у Тернопільській області відкриється 

14 бюро правової допомоги: Бережанське, Борщівське, Бучацьке, Гусятинське, 

Заліщицьке, Збаразьке, Зборівське, Козівське, Лановецьке, Монастириське, 

Підволочиське, Підгаєцьке, Теребовлянське та Шумське. 

Основні завдання бюро правової допомоги: правопросвітництво на рівні 

територіальних громад, надання первинної правової допомоги, доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту, отримання, за потреби,  вторинної правової 

допомоги.  

 

У Тернополі під час круглого столу обговорять права внутрішньо 

переміщених осіб 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області зустрілася з керівництвом Тернопільської 

міської ради з метою планування інформаційної кампанії щодо підвищення 

обізнаності внутрішньопереміщених осіб щодо отримання безоплатної правової 

допомоги. 

Так, 12 червня 2016 року директор Регіонального Центру Ірина Хондогій 

провела робочу зустріч із 

заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради, членом ради юристів 

України Леонідом Бицюрою.  

Під час зустрічі 

обговорювалися питання 

підвищення обізнаності 

внутрішньопереміщених осіб щодо 

своїх прав, зокрема,  права на 

безоплатну правову допомогу. У 

рамках планування сторони 

домовилися про проведення 

круглого столу у серпні місяці 2016 року, що пройде  за участі керівників служб 

та представників громадських організацій, які опікуються правами таких осіб. 

У Тернопільському національному економічному університеті обговорили 

питання співпраці  

 

14 червня 2016 року відбулася робоча зустріч директора Регіонально 

Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській 

області Ірини Хондогій, директора Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрія Гордєєва  з деканом юридичного 



факультету Тернопільського національного економічного університету Сергієм 

Банахом.  

Під час зустрічі сторони 

виявили намір підписати договір 

про співпрацю, який передбачає 

можливість студентів 

юридичного факультету 

проходити виробничу та 

навчальну практику на базі 

Регіонального та міських центрів 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги і  бюро 

правової допомоги, які почнуть 

функціонувати з 1 вересня 2016 

року.  

Також, предметом угоди є організація круглих столів, семінарів та 

конференцій присвячених питанням розширення правової освіченості громадян.  

Нагадуємо, що на території 

Тернопільської області буде 

відкрито 14 бюро правової 

допомоги: Бережанське, 

Борщівське, Бучацьке, Гусятинське, 

Заліщицьке, Збаразьке, Зборівське, 

Козівське, Лановецьке, 

Монастириське, Підволочиське, 

Підгаєцьке, Теребовлянське та 

Шумське. Бюро правової допомоги 

покликані займатися 

правопросвітництвом на рівні 

територіальних громад, надавати 

первинну правову допомогу та, за потреби, вторинну, і  забезпечити доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту. 

 

На навчальному семінарі дізналися про безоплатну правову допомогу 

Фахівець Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області взяв 

участь у навчальному семінарі, 

що проходив у Тернопільському 

регіональному центрі 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування і 

державних підприємств з метою 

розширення інформації про 



безоплатну вторинну правову допомогу.  

Так, 15 червня 2016 року начальник відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Віталій Сольський  розповів 

юрисконсультам, спеціалістам підприємств, установ, організацій Тернопільської 

про систему безоплатної вторинної правової допомоги.  

Присутні дізналися, що безоплатна первинна правова допомога охоплює такі 

види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 

правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру 

(крім процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги.  Вторинна безоплатна правова допомога включає захист від 

обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складання 

документів процесуального характеру. 

Окрім цього, Віталій Сольський розповів, що у Тернопільській області діють 

три місцеві  центри з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги  - 

Тернопільський, 

Чортківський  та 

Кременецький. За 

правовою допомогою 

до місцевих центрів у 

цивільному та 

адміністративному 

процесах можуть 

звернутися такі 

соціально незахищені категорії громадян: малозабезпечені особи, інваліди, які 

отримують пенсію або допомогу у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб, ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учасники 

АТО, члени сімей загиблих), особи, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, біженці, 

реабілітовані особи та інші ( ст.14 Закону «Про безоплатну правову допомогу»). 

Також, на території Тернопільської області діє Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, що надає допомогу затриманим особам у 

кримінальному процесі. Центр працює у цілодобовому режимі та приймає 

повідомлення про затриманих осіб, які передаються службовими особами, що 

здійснили затримання, а також, що важливо, членами сімей, близькими родичами 

затриманих осіб, які мають інформацію про затриманого або про те, що до нього не 

прибув захисник гарантований державою. 

 

У геріатричному пансіонаті розповіли про порядок приватизації комунального 

житла 

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. 



Так, 15 червня 2016 року директори 

Регіонального центру з надання БВПД в Тернопільській 

області Ірина Хондогій та Тернопільського місцевого 

центру з надання БВПД Юрій Гордєєв провели робочу 

зустріч з директором комунальної установи 

Тернопільської обласної ради “Петриківський обласний 

геріатричний пансіонат”, щодо організації роботи 

мобільного консультаційного пункту на базі 

вищевказаного закладу. 

Цього ж дня Юрій Гордєєв провів захід 

інформаційного характеру з громадянами, які 

перебувають на даний час в геріатричному будинку та 

належать до таких категорій, як малозабезпечені особи 

та інваліди і розповів 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.  

Отже, для здійснення приватизації подають наступні документи : 

–          заяву встановленого зразка, підписану всіма повнолітніми членами сім’ї, 

які постійно проживають і зареєстровані в квартирі (будинку). У заяві 

зазначаються всі зареєстровані в квартирі (будинку) члени сім’ї, в т. ч. тимчасово 

відсутні і новонароджені.  

–          довідку про склад сім’ї наймача і про займані ними приміщення. 

–          технічну документацію на квартиру або будинок. 

–          документи, що засвідчують факт використання чи невикористання 

заявником права на приватизацію житла за попереднім місцем проживання (якщо 

хто-небудь із заявників міняв реєстрацію місця проживання після 15 березня 1993 

р). Таким документом може бути паспорт – за умови, що в ньому є відмітка, що 

підтверджує використання права на приватизацію житла. 

Для отримання свідоцтва про право власності заявнику необхідно подати у 

відділ приватизації житла паспорти всіх повнолітніх і свідоцтва про народження 

всіх неповнолітніх мешканців квартири, а також погашення корінців платіжних 

доручень. При видачі свідоцтва в паспортах (свідоцтвах про народження) нових 

власників робиться наступна позначка: “Право на безоплатну приватизацію житла 

використано в обсязі __ кв. м при нормі __ кв. м загальної площі”. 

Свідоцтво на право власності на квартиру підлягає обов’язковій реєстрації в 

органі державної реєстрації прав на нерухоме. 

 

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 

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. 
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Назва публікації Дата Тип ЗМІ 

Назва 

ЗМІ/передачі 

Безоплатна правова допомога в 

дії: тернопільського дідуся 

захистили від стягнення 

12.04.2016 
інтернет 

джерело 
Без Табу 

Адвокат довів у суді 

безпідставність стягнення 

заборгованості за кредитним 

договором 

12.04.2016 
інтернет 

джерело 
Про Тернопіль 

Як учасникам АТО отримати 

путівку в санаторій 
29.04.2016 

інтернет 

джерело 
Погляд 

Як учасникам АТО отримати 

путівку для санаторно-

курортного лікування? 

30.04.2016 
інтернет 

джерело 
Про Все 



Щоб вирішити земельний спір 20.04.2016 
друковане 

видання 

Вільне 

Життя№30 

(15676) 20 квітня 

2016 

Допомогли отримати спадок і 

пенсію 
15.04.2016 

друковане 

видання 

Вільне Життя № 

29 (15675) 15 

квітня 2016 рік 

Тернопільських правозахисників 

запрошують на роботу 
05.04.2016 

інтернет 

джерело 
Без Табу 

На Тернопільщині шукають 

керівників бюро правової 

допомоги 

06.04.2016 
інтернет 

джерело 
Без Табу 

Тернопільських правозахисників 

запрошують на роботу 
07.04.2016 

інтернет 

джерело 
20 хвилин 

Конкурс з відбору кандидатів на 

посади керівників бюро правової 

допомоги 

08.04.2016 стоірнка у fb 
Шукаю роботу 

Тернопіль 

Шукають керівників бюро 

правової допомоги 
08.04.2016 

друковане 

видання 

“Вільне життя ” 

№ 27 (15763) 8 

квітня 2016 року 

На Тернопільщині шукають 

керівників бюро правової 

допомоги 

10.04.2016 
інтернет 

джерело 

Тернопільські 

позитивні новини 

Конкурс з відбору кандидатів на 

посади керівників бюро правової 

допомоги 
 

сайт 
Тернопільська 

ОДА 

Тернопільських правозахисників 

запрошують на роботу  
сайт 

Головне 

територіальне 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 

Для учасників АТО з 

Тернопільщини передбачене 

безкоштовне санаторно-курортне 

лікування 

02.05.2016 
інтернет - 

видання 
Фактор 

Як учасникам АТО отримати 

путівку для санаторно- 

курортного лікування 

02.05.2016 
інтернет - 

видання 
Терен 

На Тернопіллі шукають14 

керівників 
10.05.2016 

інтернет - 

видання 
Погляд 

Для доброчесних і стресостійких 

юристів на Тернопільщині є купа 

роботи 

10.05.2016 
інтернет - 

видання 
Фактор 

На Тернопільщині шукають 

юристів 
10.05.2016 

інтернет - 

видання 
Сорока 



На Тернопільщині шукають 

юристів 
12.05.2016 

інтернет - 

видання 
tenews.te.ua 

Права членів сімей 

військовослужбовців: що робити 

у випадку їх порушення 

19.05.2016 
інтернет - 

видання 
Про все 

Права членів сімей 

військовослужбовців: що робити 

у випадку їх порушення 

19.05.2016 
інтернет - 

видання 
Терен 

Права членів сімей 

військовослужбовців: що робити 

у випадку їх порушення 

19.05.2016 
інтернет - 

видання 
ProТернопіль 

У Тернополі адвокат відстояв у 

суді права волонтера 
31.05.2016 

інтернет - 

видання 
Фактор 

Насильство у сім’ї: адвокат 

відстояла у суді право на 

відшкодування моральної шкоди 

29.06.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Про Все 

Адвокат відстояла у суді право 

на відшкодування моральної 

шкоди побитій жінці 

29.06.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Фактор 

Тернопільщини 

Відбулось заняття постійно 

діючого семінару 
15.06.2016 

Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 
 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 1 квітня по 30 червня 2016 року регіональним 

центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 425 доручення 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 120 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 35 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 211 – для здійснення захисту за призначенням;  

 7 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 2 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

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

статті 537 КПК; 

http://tenews.te.ua/


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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період. 

Приклад: 

 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у ІІ 

кварталі: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 13 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 2 бесіди з клієнтами. 
 

адміністративне 
затримання 

28% 

адміністративний 
арешт 

8% 

затримані за 
підозрою/ або обрано 
тримання під вартою 

7% 

захист за 
призначенням 

50% 

окремі  
процесуальні дії 

1% 

примусові заходи 
медичного характеру 

1% 

інші 
5% 


