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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної вторинної правової 

допомоги Регіональним  центром з надання БВПД протягом ІІІ кварталу 2016 року 

проведено відповідні заходи, зокрема:  фахівцями Регіонального центру у першій 

декаді вересня  проведено зустрічі, бесіди інформаційного характеру з учнями ЗОШ 

м.Тернополя  №17, №4 у   школі з поглибленим вивченням іноземних мов та із 

студентами Тернопільського навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 

технологій. 

 

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. 
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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 

інноваційними у практиці адвокатської діяльності та передбачають у своїй 

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

 

Інформаційно-просвітницька акція проводилася ТМГО "Джерела" за підтримки 

МБФ "Альянс громадського здоров'я". До акції долучилися також громадські 

організації: Тернопільське обласне відділення "Всеукраїнська мережа ЛЖВ", 

керівники та працівники новоствореного реабілітаційного центру стаціонарного 

перебування соціального типу "Твоя незалежність", представники Тернопільського 

обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, КУТОР "Центр здоров'я", 

представники ОБСЄ, ГО "Розвиток громади", голова Асоціації жінок Марія Мацюк, 

представники тернопільського та обласного центрів соціальних служб для сім'ї 

дітей і молоді, та волонтери і керівники молодіжних організацій "Центр 

просвітлення" та "Генерація змін". 

На акції всі бажаючі змогли безкоштовно пройти обстеження на вірусний гепатит 

С, отримати консультацію лікаря-інфекціоніста та інформаційно-просвітницькі 

тематичні матеріали. 

 

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».  
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Захід відбувся в лекційній аудиторії Тернопільського Регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 

адресою місто Тернопіль, вул.  Шпитальна, 7.  

Участь у обговоренні взяли директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області  Ірина Хондогій, 

заступник директора Регіонального центру Світлана Бандура, заступник міського 

голови Тернопільської міської ради з питань діяльності виконавчих органів 

ради Леонід Бицюра, 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 та директор Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв, начальник відділу  

організації надання безоплатної  вторинної  правової допомоги та роботи з 

адвокатами Тернопільського місцевого центру Сергій Дубчак. 

Ірина Хондогій, яка проінформувала учасників про основні напрямки 

діяльності Регіонального центру та взаємодію з  основними суб’єктами у сфері 

правосуддя. Наразі більшість суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 

потребують посилення своєї діяльності щодо питань внутрішньо переміщених осіб. 

Це торкається як специфіки правових проблем вимушених переселенців, так і 

особливостей надання безоплатної правової допомоги з питань ВПО, включаючи 

роботу зі стратегічними судовими справами. 

Уляна Микитюк проінформувала, що до Міської ради із заявами про взяття на 

облік внутрішньо переміщених осіб, відповідно до  Закону України “Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 “Про облік внутрішньо 

переміщених осіб” звернулось понад  1500 громадян, також,  розповіла про стан 

справ на місцях,  ознайомила присутніх із механізмом  виплати соціальних допомог,  

тощо. Крім того, для розширення  співпраці з працівниками бюро правової допомоги 

з метою якнайповнішого використання при наданні  правових роз’яснень 

нормативної бази Уляна Микитюк наголосила, що управління погодилась надати  

практичні та методичні рекомендації. 

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. 

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 
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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. 

 

Також 29 липня 2016 року працівники Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області провели на 

вулицях м.Тернополя інформування громадян щодо питань надання безоплатної 

правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також розповіли про гарантії 

внутрішньо переміщених осіб у сфері житлового та житлово-комунального 

господарства. 

 

 
 

Крім того, протягом звітного періоду щомісяця працівниками Регіонального 

центру поширювались інформаційні матеріали про систему БПД, зокрема в закладах 

охорони здоров'я, приміщеннях судів  а також серед членів громадських 

організаціях і формувань. Мешканці та гості міста Тернополя були проінформовані 

про право кожної обвинуваченої особи на безоплатну правову допомогу у 

кримінальному провадженні та у цивільних і адміністративних справах. Працівники 

Регіонального центру роз’яснювали умови та порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роздавали друковані матеріали про систему 
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безоплатної вторинної правової допомоги з адресами розташування місцевих 

центрів безоплатної вторинної правової допомоги та номерами засобів зв’язку. 

 

 

Регіональним центром ведеться постійна робота щодо розвитку співпраці з  

працівниками правоохоронних органів, судами, Управління Державної 

пенітенціарної служби, КВІ.  

Так, 5 серпня 2016 року відбулася робоча зустріч директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області 

Ірини Хондогій із завідуючим сектором соціального виховання та психологічної 

роботи Управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській 

області Андрієм Ниткою. Під час зустрічі обговорювались питання доступу 

засуджених, що перебувають в місцях виконання покарань, до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також участь адвокатів з надання БВПД у судових 

процесах. 

Під час спільного діалогу директор Регіонального центру  Ірина Хондогій та 

начальник  сектору СВПР УДПтСУ в Тернопільській області Андрій Нитка 

обговорили діяльність адвокатів системи безоплатної правової допомоги та 

процедуру надання засудженим професійної правничої допомоги. 

     В результаті  зустрічі  сторони узгодились про продовження співпраці 

Регіонального центру із Управлінням Державної пенітенціарної служби України у 

Тернопільській області в напрямку забезпечення доступу засуджених, що 

перебувають в місцях виконання покарань, до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
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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. 

Відповідні навчання фахівцями Регіонального центру були проведені впродовж 

19-22 липня з кожною патрульною ротою. 

 

 

 [1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами 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. 
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Протягом звітного кварталу начальником відділу забезпечення якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення кваліфікації 

адвокатів проведено 3 моніторинги дотримання адвокатами Стандартів якості, з 

яких 1 моніторинг  в суді першої інстанції та 2 моніторинги в суді апеляційної 

інстанції. За категоріями клієнтів: 1 моніторинг судового провадження щодо 

неповнолітньої особи, 1 моніторинг в судовому провадженні про вчинення 

особливо тяжкого злочину (посягання на життя). 

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 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 4 приклади успішного заходу в т.ч.  закриття кримінального провадження у 

зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, перекваліфікації дій 

обвинуваченого з тяжкого злочину на злочин невеликої тяжкості, відмова в 

задоволенні клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, скасування судом апеляційної інстанції вироку у 

зв’язку з істотним порушенням процесуальних норм, зокрема права на захист; 1 

приклад кращих практик – успішне заявлення адвокатом під час судового розгляду 

клопотання про визнання недопустимим доказу. 

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 

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. 

Так, 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. 
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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. Каскадні 

тренінги для адвокатів не проводились. 

 

 

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

територіальних громад 

 

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.   

Також, впродовж ІІІ кварталу спільно з Тернопільським місцевим центром з 

НБВПД налагоджено  співпрацю з Благодійним фондом Вікно життя та ГО 

«Об’єднання вимушено переміщених осіб Наше Майбутнє». 

 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 

регіональним центром з надання БВПД 

 

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. 
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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. 

 

 

Навчальний семінар щодо особливостей проведення державної реєстрації 

громадських об’єднань 

За погодженням 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 17-18 серпня 2016 року проведено навчальний семінар із працівниками 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та керівниками 

бюро правової допомоги щодо особливостей проведення державної реєстрації 

громадських об’єднань.  
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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. 

 

Обмін досвідом між керівниками бюро правової допомоги 

Тернопільської області під час наради у Регіональному центрі 
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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. 



13 
 

 
 

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. 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій 

 

 Запровадження пiлотного проекту у сфері державної реєстрації громадських 

формувань 
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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 

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 
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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. 

 

29 липня 2016 року працівники Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області провели на вулицях 

м.Тернополя інформування громадян щодо питань надання безоплатної правової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також розповіли про гарантії 

внутрішньо переміщених осіб у сфері житлового та житлово-комунального 

господарства. 

Представники Регіонального центру роз’яснювали тернополянам про те, що 

внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в 

Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини 

та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

  

 

Про звідкриття 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. 
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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. 

За рік роботи до місцевих центрів звернулися понад 3 тис. (3357) громадян, із 

них 665 отримали призначених адвокатів для представництва в суді. Більшість же 

клієнтів (близько 80%) мають потребу саме у первинній правовій допомозі, тобто 

правовій інформації та консультаціях для вирішення повсякденних життєвих питань; 

таку допомогу людям надають штатні юристи центрів. 

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.  

 

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.).  

 

 
 

 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 
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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, в.о. 

директора Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Валентину Вербицьку, міського голову Збаража Романа 

Полікровського,   першого заступника голови Збаразької районної державної 

адміністрації Юрія Головатюка, голову Збаразької районної ради Світлану Боднар та 

інших представників місцевого самоврядування району, 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. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

Назва публікації Дата Тип ЗМІ 
Назва 

ЗМІ/передачі 

Семінари із працівниками з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

12.07.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 
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На Тернопільщині відбувся 

конкурс з відбору кандидатів на 

посади керівників бюро правової 

допомоги 

12.07.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 

Відтепер у Тернопільській 

області подати документи щодо 

реєстрації громадських 

формувань можна до трьох 

місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

19.07.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Тернопільські 

гарячі новини 

Подача документів щодо 

реєстрації громадських 

формувань у Тернопільській 

області 

19.07.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 

Про реєстрацію громадських 

формувань 
19.07.2016 

Інтернет - 

ресурс 

Бізнес 

Компаньйон 

Тернопіль 

Адреси центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

20.07.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Свобода 

Бюро правової допомоги 

невдовзі запрацює у кожному 

райцентрі області 

16.08.2016 Телеканал Телеканал ІНТБ 

Бюро правової допомоги 

невдовзі запрацює у кожному 

райцентрі області 

16.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
ІНТБ 

Навчання із працівниками 

ЦБВПД 
17.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 
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області 

Ваше вирішення "Про 

доступність правової допомоги 

на рівні району" 

17.08.2016 Радіо 
Тернопільське 

обласне радіо 

Новини "Анонс щодо відкриття 

бюро" 
17.08.2016 Радіо 

Тернопільське 

обласне радіо 

Другий день навчання 

працівників ЦБВПД 
18.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 

На Тернопільщині відкриють 14 

бюро правової допомоги 
25.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 
20 хвилин 

14 бюро правової допомоги 

розпочнуть роботу на 

Тернопільщині вже з 1 вересня 

25.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Бізнес область 

В області відкривають Бюро 

правової допомоги 
25.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 

Тернопільський 

тиждень 

Відбулася зустріч з журналістами 25.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Офіційний сайт 

Головного 

територіального 

управління 

юстиції у 

Тернопільській 

області 

Правники безкоштовно 

допомагатимуть мешканцям 

Тернопільщини 

25.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Доба 

З 1 вересня на Тернопіллі 

запрацюють 14 бюро 

безкоштовної правової допомоги 

25.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Info 

Правники безкоштовно 

допомагатимуть мешканцям 

Тернопільщини 

25.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
СІАЗ 
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Провінційні вісті 25.08.2016 Телеканал ТТБ 

14 бюро правової допомоги 

розпочнуть роботу на 

Тернопільщині вже з 1 вересня 

26.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Про все 

На Тернопільщині надаватимуть 

безкоштовну правову допомогу 
26.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 
20 хвилин 

МЕШКАНЦІ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ МОЖУТЬ 

ОТРИМАТИ ВІДПОВІДІ НА 

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 

АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО 

26.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Сорока 

14 бюро правової допомоги 

розпочнуть роботу на 

Тернопільщині вже з 1 вересня 

26.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Про Тернопіль 

(Моя газета) 

На Тернопільщині відкриють 

Бюро правової допомоги 
26.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 
TeNews 

До юриста, як і до лікаря, треба 

звертатися вчасно 
26.08.2016 Друкована преса Свобода 

Бюро правової допомоги 26.08.2016 Телеканал 
Телекомпанія TV-

4 

14 бюро правової допомоги 

розпочнуть роботу на 

Тернопільщині вже з 1 вересня 

26.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Моя газета 

До юриста, як і до лікаря, треба 

звертатися вчасно 
26.08.2016 

Інтернет - 

ресурс 
Свобода 

Ранок з ТТБ 26.08.2016 Телеканал ТТБ 

На Тернопільщині з першого 

вересня розпочнуть роботу 14 

бюро правової допомоги 

27.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Наш день 

В 14 районах Тернопільської 

області розпочнуть свою роботу 

бюро безоплатної правової 

допомоги 

29.08.2016 
Інтернет - 

ресурс 
УхРадіо 

У Збаражі запрацювало бюро 

правової допомоги 
06.09.2016 

Інтернет - 

ресурс 
Інформаційний 

простір 
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Тернопілля 

Бюро правової допомоги 

запрацювало у Збаражі. 
06.09.2016 

Інтернет - 

ресурс 
vsim.te.ua 

В області створять 14 нових 

структур з надання правової 

допомоги 

06.09.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Номер один 

За допомогою в бюро правової 

допомоги 
06.09.2016 

Інтернет - 

ресурс 
Вільне життя 

У Збаражі відкрили бюро 

правової допомоги 
06.09.2016 

Інтернет - 

ресурс 
Народне слово 

Квартири чи будинки за 

комунальні послуги ніхто не 

забиратиме 

13.09.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Терен 

Відвідали бюро правової 

допомоги у Збаражі 
13.09.2016 

Інтернет - 

ресурс 
The bla bla face 

Міністр юстиції гарантував 

жителям Тернопільщини 

безкоштовну правову допомогу 

15.09.2016 
Інтернет - 

ресурс 
УкраЗахідІнформ 

Міністр юстиції здійснив прийом 

громадян у Збаразькому бюро 

правової допомоги 

16.09.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Народне слово 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 1 липня по 30 вересня 2016 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 389 доручень 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 111 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 20 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 59 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства вважаються затриманим та / або стосовно яких обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою;  

 175 – для здійснення захисту за призначенням;  

 11 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 5 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
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 1 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

 7 – 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. 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у продовж 

липня – вересня 2016 року здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 3 

судових засіданнях у кримінальних провадженнях. 


