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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 безоплатної вторинної правової допомоги 

у Тернопільській області (далі – Регіональний центр) протягом ІV кварталу 2016 року 

проведено  відповідні правопросвітницькі заходи з метою підвищення правової 

свідомості, культури та освіченості населення та розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

 

 

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. 



3 

 

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.   

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 з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області Олександр Горбенко та Олег Кононенко спільно з 

начальником відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

Марією Музикою 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 центру з надання БВПД у Тернопільській області.  

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. 
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Ірина Хондогій повідомила студентам, що сьогодні система надання 

безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа зі 121 центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та понад 420 бюро правової допомоги з 

надання такої допомоги у всіх регіонах України. 

 

“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. 

Допитливі першокурсники зацікавилися переліком послуг, які надають місцеві 

центри з надання БВПД та бюро правової допомоги. 

Правоосвітні заходи для студентів ТНЕУ. 

8 грудня 2016 р. у Тернопільській ЗОШ № 28 відбувся урок правових знань для 

школярів 8 класу, який провели фахівці Регіонального центру Олег Кононенко та 

Софія Пасічник на тему: “Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. Кримінальна відповідальність 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/sichen-2015/rozvytok-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-2015-rotsi
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неповнолітніх”. 

 

У контексті цього заходу Олег Кононенко розповів учням 8 класів про систему 

безоплатної правової допомоги, 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”. 

“Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають, зокрема, діти-

сироти, діти. Позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів”, — проінформував школярів Олег Кононенко. 

Софія Пасічник розповіла дітям про особливості адміністративної 

відповідальності неповнолітніх. Серед суб'єктів адміністративних правопорушень 

вирізняються так звані спеціальні суб'єкти, наголосила вона. До них, зокрема, 

належать неповнолітні. 
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“Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, скоєння 

адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, що пом'якшує 

відповідальність”, — продовжила Софія Пасічник. 

“Особу, якій на момент скоєння злочину не виповнилося 18 років, не можуть 

засудити до довічного ув'язнення. Це пояснюється особливістю статусу таких 

категорій осіб, як неповнолітні.” — доповнив Олег Кононенко. 

Варто знати, що відповідно до Кримінального кодексу України кримінальна 

відповідальність, на відміну від адміністративної, може наставати і з 14-річного віку. 

Це стосується особливо небезпечних суспільних діянь. 

8 грудня 2016 р. фахівець Регіонального центру із надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області Сергій Сливка 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.    
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Сергій Сливка обговорив із студентами ТНЕУ ряд гострих питань, які 

виникають у процесі здійснення працівниками Національної поліції адміністративних 

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

юридичного факультету поділилися своїми думками та розповіли деякі приклади 

адміністративного затримання працівниками Управління патрульної поліції, про які 

вони дізналися з різних джерел. 

Студенти також цікавилися визначенням факту затримання: “Якщо на особу 

надягають кайданки, чи лише тоді вона вважається затриманою?” Сергій Сливка 

наголосив, що особа вважається затриманою, коли є необхідність такого затримання 

відповідно до ст. 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення та коли 

вона, підкоряючись волі поліцейського, виконує його законні вимоги. 

Адміністративне затримання є засобом припинення адміністративного 

правопорушення. Відтак, застосування кайданок має характер крайнього засобу та є 

способом забезпечення адміністративного затримання, коли особа чинить опір 

законним вимогам патрульного. “Проте поліцейському забороняється застосовувати 

кайданки більш ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх 

тиску; так регламентує Закон України “Про Національну поліцію”, — відзначив С. 

Сливка. 
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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 з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області 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. 
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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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7 грудня 2016 року в Тернопільській обласній універсальній науковій 

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

та як її отримати».  

 

Захід провели заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Світлана Бандура 

та  Ірина Максимюк, інтегратор Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Майбутнім юристам розповіли про становлення і розвиток системи 

безоплатної правової допомоги. Світлана Бандура представила презентацію, на якій 

було наочно показано розвиток   системи безоплатної правової допомоги в Україні та 

у Тернопільській області, зокрема. 

Студенти охоче спілкувалися з доповідачами, ставили запитання. Зустріч 

проходила у форматі конструктивного діалогу між молоддю та фахівцями у галузі 

права. 

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.   
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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. 

 

 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. 

З метою забезпечення доступу до БПД внутрішньо переміщених осіб  23 

листопада 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 Хондогій. 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 правової 
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допомоги, управління юстиції, а також представники громадських організацій. 

 

Відкрив захід директор Тернопільського обласного центру зайнятості Петро 

Химейчук. Він розповів про стан ринку праці Тернопільщини та надання соціальних 

послуг внутрішньо переміщеним особам. Петро Химейчук зауважив, що з березня 

2014 року до центрів зайнятості почала звертатися нова категорія шукачів роботи — 

особи, які прибули з тимчасово окупованої території України та зони проведення 

АТО. 

“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”, немає ВПО, тому сьогодні ми і проводимо по 

всій України круглі столи, щоб внести зміни до законодавства. Пропозиції щодо змін 

подамо у Міністерство юстиції”, —  прокоментувала Ірина Хондогій. 
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Про систему безоплатної правової допомоги розповіли експерти 

Тернопільського місцевого центру з надання БВПД. Юрій Гордєєв, директор центру, 

проінформував, що серед кількості осіб, які звертаються за отриманням правової 

допомоги, малозабезпечені громадяни — найчастіші відвідувачі. Керівник місцевого 

центру повідомив, що “для отримання малозабезпеченою особою необхідних 

правових послуг їй необхідно пред'явити до місцевого центру довідку з управління 

соціального захисту”. 

“Юридичні консультації надаємо з урахуванням не лише професійного, але й 

життєвого досвіду, — відзначив Юрій Франків, начальник відділу правової 

інформації та консультацій Тернопільського місцевого центру. — Загалом, ВПО 

найчастіше звертаються з питань житлового права, працевлаштування. Звертаються і 

щодо гуманітарної допомоги”, — доповнив Юрій Франків. 

Про захист адвокатами прав ВПО розповів начальник відділу забезпечення 

якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру 

Віталій Сольський. “Система адвокатського захисту, що надається безоплатно, 

працює повною мірою. Для прикладу, з допомогою правозахисника було відновлено у 

суді право ВПО на виплату адресної грошової допомоги”, — озвучив Віталій 

Сольський. 

http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/advokat-z-ternopilshchyny-dopomohla-vidnovyty-u-sudi-pravo-vnutrishno-peremishchenoi-osoby
http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/advokat-z-ternopilshchyny-dopomohla-vidnovyty-u-sudi-pravo-vnutrishno-peremishchenoi-osoby
http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/advokat-z-ternopilshchyny-dopomohla-vidnovyty-u-sudi-pravo-vnutrishno-peremishchenoi-osoby
http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/advokat-z-ternopilshchyny-dopomohla-vidnovyty-u-sudi-pravo-vnutrishno-peremishchenoi-osoby
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Світлана Бандура, заступник директора Регіонального центру, поділилася 

інформацією 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. 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. 

“Оскільки працівники місцевих центрів здійснюють консультаційні виїзди в 

районні центри, — коментувала 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. 
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“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. 

Працівниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області 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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Тетяна Силюк та Олег Кононенко  провели вуличне інформування серед 

жителів мікрорайону “Сонячний” у місті Тернополі. 

 

Жителі масиву зацікавились та підходили за отриманням буклетів із 

відповідями на запитання що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 

одержати. 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 центру завзято та з ентузіазмом 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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Крім того, за ініціативи Регіонального центру у приміщенні Тернопільської 

обласної державної телерадіокомпанії «ТТБ» 19 грудня 2016 р. до Дня адвокатури 

відбувся прямий телеефір з адвокатами системи БПД у Тернопільській області 

(передача «Ранок з ТТБ»). 

28.12.2016р. у  програмі “Вечірні новини” Тернопільської обласної державної 

телерадіокомпанії («ТТБ») — інформація щодо функціонування бюро правової 

допомоги у всіх райцентрах області.  

Про систему безоплатної правової допомоги  читаються лекції в 

Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій. 

Так, 26 жовтня 2016 року директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області  Ірина Хондогій 

провела лекцію для працівників кадрових служб апаратів районних державних 

адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та відділу 

кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації з питань функціонування 

Регіонального центру, Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги , бюро правової допомоги та можливостей, які гарантує закон України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

 



21 

По завершенні лекції Ірина Хондогій дала відповіді на численні питання та 

представила інформаційні матеріали щодо надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

22 листопада 2016 року директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій провела 

лекцію для  бухгалтерів сільських, міських та селищних рад Тернопільщини з питань 

можливостей, які гарантує Закон України «Про безоплатну правову допомогу» та 

функціонування Регіонального центру, місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги. 

 

Окремих  бухгалтерів селищних та сільських рад зацікавилися питанням 

процедури прийняття та фінансування Програм надання безоплатної правової 

допомоги населенню. Ірина Хондогій роз'яснила, що з метою розвитку ресурсів 

місцевих центрів з надання БВПД до виконання їх функцій між міськими радами та 

місцевими центрами укладаються договори. Предметом таких договорів є передача  

міською радою видатків у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному 

бюджету. Така передача здійснюється на виконання програм соціально-економічного 

та культурного розвитку регіону, заходів правового характеру. Програма надання БПД 

для місцевих центрів спрямована на забезпечення доступу до безоплатної правової 
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допомоги жителів населених пунктів, які звертаються за правовою допомогою до 

місцевих центрів з надання БВПД. “Отже, такі програми регулюють співпрацю з 

органами місцевого самоврядування щодо залучення субвенцій місцевих бюджетів”, 

— повідомила директор Регіонального центру. 

Регіональним центром ведеться постійна робота щодо розвитку співпраці з  

працівниками правоохоронних органів, судами, Управління Державної пенітенціарної 

служби, КВІ, ГТУЮ.    

Так, 19 жовтня 2016 року у Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області відбулася робоча зустріч 

Світлани Бандури, заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області та начальника відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Віталія 

Сольського із  Валентиною Августович, старшим інспектором з особливих доручень 

відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції 

України (поліцейський-“омбудсмен”). 

 

Метою зустрічі було поспілкуватися про обмін інформацією між Регіональним 

центром з надання БВПД та Управлінням забезпечення прав людини у разі 
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порушення прав громадян, про важливість Регіонального центру повідомляти 

поліцейського-“омбудсмена” щодо виявлених фактів недотримання свобод та 

інтересів осіб.  

Обговорили деякі моменти, що стосуються захисту прав особи у разі 

затримання, процедурні аспекти роботи адвокатів, а також професійну діяльність 

Валентини Августович як представника інтересів Управління забезпечення прав 

людини в Тернопільському регіоні. 

Окрім того, торкнули питання проведення адвокатами, які залучені до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, тренінгів та семінарів на тему захисту прав 

та інтересів особи у разі затримання, захисту у кримінальних провадженням про ті чи 

інші злочини в контексті надання безоплатної правової допомоги. 

Валентина Августович розповіла про свої службові функції. З моменту 

призначення на посаду основним завданням поліцейського-“омбудсмена” є контроль 

та моніторинг всього, що відбуватиметься у районному відділенні поліції, ізоляторах 

тимчасового тримання. Зі слів Валентини Августович, новопризначені поліцейські-

“омбудсмени” мають допомагати виявляти, запобігати та попереджати порушення 

прав людини з боку працівників поліції, іншими словами — вони мають реагувати на 

неправомірні дії поліцейських. 

Як підсумок зустрічі, працівники Регіонального центру з надання БВПД у 

Тернопільській області домовилися із Валентиною Августович про подальшу 

співпрацю у сфері надання правової допомоги жителям Тернопільського регіону. 

Регіональним центром спільно з старшим інспектором з особливих доручень 

відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції 

України досягнуто домовленості щодо виїзних навчальних лекцій по всіх районах 

Тернопільської області для відділів та відділень поліції ГУНП . 

4 листопада 2016 року поліцейський-“омбудсмен” у Тернопільській області 

Валентина Августович спільно з представниками Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Віталієм 

Сольським та Олегом Кононенком, за участі представника ГО “Відродження нації”, 

консультанта проекту “Монітор” Ольгою Горошко відвідали Бучацьке, 

http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/zustrich-rehionalnoho-tsentru-iz-ombudsmenom
http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/zustrich-rehionalnoho-tsentru-iz-ombudsmenom
http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/zustrich-rehionalnoho-tsentru-iz-ombudsmenom
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Монастириське та Підгаєцьке відділення поліції з метою висвітлення особливостей 

захисту та дотримання прав і свобод громадян. 

 

Організатор заходу Валентина Августович разом із начальником відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів 

Регіонального центру Віталієм Сольським та заступником начальника відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Олегом Кононенко 

провели навчання для працівників особового складу районних відділів поліції трьох 

райцентрів Тернопільщини. В рамках зустрічі вони обговорили особливості 

інформування Регіонального центру про адміністративне та кримінальне  затримання 

осіб відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363(у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року №110).   
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Співробітники Регіонального центру також звернули увагу працівників 

правоохоронних органів на практичні моменти призначення Регіональним центром 

захисника для захисту інтересів осіб та озвучили чого варто уникати та на що слід 

зважати під час винесення постанови про залучення захисника для здійснення 

захисту за призначенням, зокрема: 

-зазначати підстави для залучення особі захисника за призначенням; 

-уникати помилок в зазначенні номеру Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; 

-не допускати невідповідність інформації частин постанови одна одній; 

-не забувати проставляти печатку та ставити підпис у постанові. 

На зустрічах, що відбулися 11 листопада у Кременецькому відділі поліції, 

Шумському і Лановецькому відділеннях поліції працівники правоохоронних органів 

спільно із модераторами заходу обговорили законність затримання осіб в 

кримінальному та адміністративному порядку, наголосили на таких правах 

затриманих осіб: 

— праві особи повідомляти про факт свого затримання третю сторону за 

власним вибором (члена родини, друга, консульство); 

— праві доступу до адвоката; 
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— праві вимагати медичного обстеження лікарем за власним вибором 

(додатково до медичного обстеження, яке здійснюється лікарем, що його запросили 

поліцейські органи). 

Акцентували увагу на тому, що ці права є трьома основними гарантіями     

проти жорстокого поводження із затриманими особами. Валентина Августович також 

наголосила, що зазначені права повинні бути дотримані від самого початку 

затримання — незалежно від того, як таке затримання визначається, приміром, 

кримінальне чи адміністративне затримання тощо. 

Фахівці звернули увагу на вразливі групи затриманих, особливо на ті, які 

перебувають на замісній підтримувальній терапії. Поліцейський-“омбудсмен” з 

превентивною метою зробила зауваження про систематичні порушення в процесі 

організації роботи відділів та відділень Національної поліції з питань забезпечення 

дотримання прав і свобод людини. 

15 грудня 2016 року  Олег Кононенко провів аналогічне навчання для 

працівників особового складу Чортківського відділу і Борщівського відділення 

поліції.  

 

Також, працівники Регіонального центру систематично беруть участь у 

навчальних семінарах, що поводяться в ГУНП. 



27 

15 грудня 2016 року представники Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області Світлана Бандура та Віталій 

Сольський провели   для працівників органів досудового розслідування навчання  з 

метою висвітлення особливостей захисту та дотримання прав і свобод громадян.  

 

Під час навчання акцентували увагу на обов’язку уповноважених службових 

осіб, що здійснили затримання негайно повідомити про це Регіональний центр, а 

також на фіксації моменту затримання. 

Експерти Регіонального центру нагадали слідчим деякі моменти кримінально-

процесуального законодавства, а саме — про  залучення захисника слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням в 

порядку ст. 49 Кримінального процесуального кодексу України, про залучення 

захисника для проведення окремої процесуальної дії згідно із ст. 53 КПК України. 

Затримання уповноваженою службовою особою (відповідно до статті 208 

Кримінального процесуального кодексу): 

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду 

затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у 

виді позбавлення волі, лише у випадках: 
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1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на 

те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України. 

Тернопільська обласна служба зайнятості і Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги працюватимуть спільно відповідно до 

Меморандуму про співпрацю. 

 

Під час ділової зустрічі директор Тернопільського обласного центру зайнятості 

Петро Химейчук та директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій підписали План спільних 

дій. 

Ним передбачаються: організація спільних заходів (семінарів, робочих 

зустрічей, круглих столів тощо), спрямованих на підвищення рівня правової 
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поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну 

вторинну правову допомогу вразливих категорій населення, соціальний захист від 

безробіття; сприяння безробітним в отриманні безоплатної правової допомоги 

шляхом організації індивідуальних консультацій працівниками місцевих центрів з 

надання безплатної вторинної правової допомоги, в тому числі відділами бюро 

правової допомоги; забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги у приміщеннях центрів зайнятості Тернопільської 

області; здійснення обміну необхідною інформацією на обласному та місцевому 

рівнях. 

 

«Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що надається 

для захисту прав людини в суді за рахунок коштів державного бюджету, – сказала 

Ірина Хондогій. – Центр правової допомоги забезпечує надання таких правових 

послуг: представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді 

чи вже розглядається судом; складення документів, необхідних для захисту прав 

особи у суді. Безоплатна вторинна правова допомога передбачає, що роботу адвоката 

у справі оплачує держава. Це означає, що для особи така допомога є безкоштовною». 

До слова, працівники місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, у тому числі бюро правової допомоги, не менше двох разів на 
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місяць беруть участь у семінарах, круглих столах, що проводяться у центрах 

зайнятості для безробітних осіб з інвалідністю, учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб, інших малозабезпечених верств населення. Під час проведення 

заходів фахівці місцевих центрів та бюро правової допомоги проводять 

консультування осіб з правових питань та порядку отримання безоплатної правової 

допомоги, а також поширюють інформаційні буклети з різноманітних юридичних 

питань. 

Місія ОБСЄ моніторить ситуацію в регіоні 

27 жовтня в Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги у 

Тернопільські області відбулась робоча зустріч з представниками Івано-

Франківського відділення моніторингової місії ОБСЄ.  

В зустрічі взяли участь директор Регіонального центру Ірина Хондогій та 

начальник відділу забезпечення якості та підвищення кваліфікації адвокатів Віталій 

Сольський, а також представники моніторингової місії ОБСЄ Андреас Сампсон 

(Данія) та Лєшек Кочік (Польща). 

 

Представники моніторингової місії ОБСЄ розповіли, що основним завданням 

Івано-Франківського відділення моніторингової місії ОБСЄ є моніторинг ситуації в 

регіоні з врахуванням впливу подій на Сході України. Зокрема, підвищений інтерес 



31 

моніторингова місія приділяє вирішенням соціальних питань внутрішньо-

переміщених осіб, дотриманню прав учасників АТО, поліцейські  і судовій  реформа 

та їх впливу на суспільство. 

Ірина Хондогій розповіла про ситуацію з доступом до правової допомоги 

внутрішньо-переміщених осіб та учасників АТО, про питання, з якими найчастіше 

звертаються вказані категорії осіб для отримання правової допомоги. 

Представників моніторингової місії ОБСЄ цікавило питання впливу 

запровадженої в Україні судової реформи на дотримання прав людини, проблеми 

доступу до правосуддя, вчасності розгляду справ тощо. 

Також, гості виявили бажання взяти участь в якості спостерігачів в 

запланованих круглих столах та інших заходах, на яких будуть обговорюватись 

проблеми захисту прав внутрішньо-переміщених осіб та учасників АТО, та які будуть 

проводитись за сприяння  Регіонального центру, а також бажання в майбутньому 

відвідати один з місцевих центрів та бюро правової допомоги в Тернопільській 

області. 

Розширюється коло громадських організацій, з якими налагоджено співпрацю. 

З метою забезпечення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області та громадська організація “Тернопільський міський жіночий 

клуб «Відродження нації» об’єднали зусилля. 

Так, 16 листопада 2016 року, Регіональний центр та громадська організація 

“Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації»” уклали Меморандум 

про співпрацю. Документ підписали директор Регіонального центру Ірина 

Хондогій та голова ГО “Відродження нації” Галина Кравець. 

У рамках виконання Меморандуму сторони домовилися про об'єднання зусиль 

членів ГО та системи безоплатної правової допомоги для підтримки осіб, які 

потерпіли від торгівлі людьми, емігрантів, громадян, які потребують підтримки у 

зв’язку з виїздом за кордон або поверненням з-за кордону, внутрішньо 

переміщених осіб, а також тих, які потерпають від насильства в сім’ї. Відповідно 

до домовленості, сторони будуть проводити для цих категорій осіб правоосвітні 

заходи, спрямовані на підвищення правової свідомості щодо захисту своїх прав. 
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 “Серед іншого, будемо залучати до обговорення актуальних питань щодо 

надання безоплатної правової допомоги зацікавлені організації та об'єднання. 

Для цього спільно організовуватимемо круглі столи, конференції, інші заходи, – 

зазначила Ірина Хондогій. – Важливо, що Регіональний центр здійснюватиме 

експертне вивчення розроблених громадською організацією правок та доповнень 

до нормативних актів в сфері запобігання торгівлі людьми”. 

“Також усі охочі зможуть отримати у нас консультації із правових питань, в 

тому числі й доступ до інших видів правової допомоги”, –  доповнила Галина 

Кравець. 

 

 [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 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 
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правову допомогу одним адвокатом протягом бюджетного періоду у відповідному 

районі. 

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. 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів Регіональним центром за 

підтримки Ради адвокатів Тернопільської області 26.11.2016 року проведено семінар, 

в якому взяли участь адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу за 

контрактом. 

 

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. 
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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 
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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 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»). 
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[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.  

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.  

 

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. 

Так, 1 грудня працівники Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також фахівець Регіонального центру з 
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надання БВПД у Тернопільській області Софія Пасічник здійснили виїзний прийом 

громадян у Гаї-Шевченківській сільській раді Тернопільського району. 

 

Присутні на прийомі жителі с. Гаї Шевченківські дізналися від фахівців 

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”. 
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На прийом до співробітників центрів звернулося  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 України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" система місцевого самоврядування в Україні включає, 

зокрема, й органи самоорганізації населення. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним 

центром з надання БВПД 

 

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. 
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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. 

 

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. 

Питання основної діяльності, спільне плануваня, впровадження кращих 

практик розглядаються на засіданні керівної ради.  
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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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

інформаційних повідомлень, а також власні пріоритети в роботі у контексті бюро 

правової допомоги. 
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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 
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центрів; зачепили тему фандрейзингу та видатків на проведення центрами різного 

роду заходів. 

 

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.  
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Cвітлана Бандура серед усього зазначила зміни, які важливо запровадити для 

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: 
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—  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 місцевого центру до 

виконання його функцій 

 

Кращі практики діяльності, успішні справи адвокатів, а також оперативна 

інформація щодо видання доручень адвокатам, оплату їх послуг та відшкодування 

втрат оприлюднюються  на офіційному веб-сайті РЦ. Також інформаційні матеріали 

про систему БПД поширюються на сторінках РЦ та МЦ. Fasebook. 

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

З метою підвищення кваліфікації та рівня знань про оновлене законодавство 

працівників бюро правової допомоги у Головному територіальному управлінні 

юстиції у Тернопільській області проводяться стажування працівників бюро правової 

допомоги  

11 жовтня 2016 року відбулося стажування працівників бюро правової 

допомоги, роботу яких курує Тернопільський центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.   

12 жовтня 2016 року  відбулося стажування працівників бюро правової 

допомоги, що знаходиться під юрисдикцією Кременецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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13 жовтня 2016 року  відбулося стажування працівників бюро правової 

допомоги, що знаходиться під юрисдикцією Чортківського  місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 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 

реєстрації громадських формувань. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/992/2001
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Загалом, стажування  спрямоване на зміцнення у працівників бюро духу 

правової культури з метою якнайповнішого задоволення потреб громадян у одержанні 

знань про право. 

23, 24, 25 листопада 2016 р. із працівниками місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги щодо застосування законодавства у сфері 

реєстрації громадських формувань. 

Як відомо, 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. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

 

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». 
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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 адвокатів системи БПД у ранковій телевізійній 

передачі «Ранок з ТТБ», приуроченій Дню адвокатури. 

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. 

Назва публікації Дата Тип ЗМІ Назва ЗМІ/передачі 

Повноваження бюро правової 

допомоги 
10.10.2016 

Інтернет - 

ресурс 
20 хвилин 

На Тернопільщині безоплатну правову 

допомогу можна отримати в усіх 

районних центрах 

12.10.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Сорока 

Повноваження бюро правової 

допомоги 
12.10.2016 

Інтернет - 

ресурс 
Наш день 

Доступна безоплатна правова 

допомога для внутрішньо 

переміщених осіб 

24.10.2016 
Інтернет - 

ресурс 
20 хвилин 

До уваги громадських організацій! 
25.10.2016 

Інтернет - 

ресурс 
20 хвилин 

Громадським організаціям 

Тернопільщини потрібно внести зміни 

до своїх статутів 

25.10.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Наш день 

Громадським організаціям 

Тернопільщини необхідно внести 

поправки у Статут 

25.10.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Новини 

Тернопільщини 

У Зборівській гімназії учням 

розповіли, як не стати жертвами 
01.11.2016 Інтернет - Погляд 
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торгівлі людьми ресурс 

У Зборівській гімназії учням 

розповіли, як не стати жертвами 

торгівлі людьми 

01.11.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Новини 

Тернопільщини 

Тернополян безкоштовно консультує 

"Бюро правової допомоги" 
03.11.2016 

Інтернет - 

ресурс 
Про Тернопіль 

Безоплатна консультація бюро 

правової допомоги на Тернопіллі. 

Список адрес 

03.11.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

«Бюро правової допомоги» допомагає 

мешканцям Тернопільщини 
04.11.2016 

Інтернет - 

ресурс 

Новини 

Тернопільщини 

“Безоплатна правова допомога” 
04.11.2016 Друкована преса 

Газета “Подільське 

слово”, №44 

Про захист прав людини та права 

учасників АТО довідалися студенти 

Бережанського агротехнічного 

інституту 

07.11.2016 
Інтернет - 

ресурс 

Новини 

Тернопільщини 

Про захист прав людини та права 

учасників АТО довідалися студенти 

Бережанського агротехнічного 

інституту 

07.11.2016 
Інтернет - 

ресурс 
Місто 

Контактні дані місцевих центрів та 

бюро правової допомоги у 

Тернопільській області 

07.11.2016 Інтернет-ресурс Наш День 

Про захист прав людини та права 

учасників АТО довідалися студенти 

Бережанського агротехнічного 

інституту 

07.11.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

Як тернополянам отримати 

безкоштовну правову 

допомогу?08.11.2016 

08.11.2016 Інтернет-ресурс Галас 

Куди звертатись учасникам АТО з 

Тернопільщини для отримання землі? 
08.11.2016 Інтернет-ресурс Без табу 

Про отримання безкоштовних 

лікарських засобів, а також право на 

землю спілкувалися із учасниками 

АТО 

09.11.2016 Інтернет-ресурс Про Тернопіль 

Адвокат з Тернопільщини відстояла в 10.11.2016 Інтернет-ресурс Нова Тернопільська 
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суді інтереси переселенця 

Мешканцю Тернопільщини повернули 

право на державну допомогу 
10.11.2016 Інтернет-ресурс Сорока 

Зустріч представників Регіонального 

центру із поліцейським-

омбудсменом”, “Місія ОБСЄ 

моніторить ситуацію в регіоні 

10.11.2016 Друкована преса 
Газета “Досьє-102”, 

№18 

На Тернопільщині шукають «адвокатів 

майбутнього» 
11.11.2016 Інтернет-ресурс Нова Тернопільська 

«Зростай серед кращих» - в Україні 

оголошено відбір учасників для участі 

у програмі «Адвокат майбутнього» 

11.11.2016 Інтернет-ресурс Про Тернопіль 

«Зростай серед кращих» – в Україні 

оголошено відбір учасників для участі 

у програмі «Адвокат майбутнього» 

11.11.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

Фахівці Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

розширюють доступ сільського 

населення до системи безоплатної 

правової допомоги 

11.11.2016 Друкована преса 
Газета “Подільське 

слово”, №45 

Контактні дані місцевих центрів та 

бюро правової допомоги у 

Тернопільській області 

15.11.2016 Друкована преса 
Газета “Наш День”, 

№45 

На замітку пасажирам маршрутних 

таксі (маршруток) та інших видів 

громадського транспорту у місті 

Тернополі 

21.11.2016 Інтернет-ресурс Про Тернопіль 

5 пунктів, на які варто опиратись при 

розмові із водієм, котрий курить, 

слухає шансон і говорить по телефону 

22.11.2016 Інтернет-ресурс Доба 

Ірина Хондогій: «Найважче було 

пояснити людям, чому держава 

захищає злочинців» 

22.11.2016 Інтернет-ресурс Нова Тернопільська 

Про захист прав громадян розповіли 

правоохоронцям Тернопільщини 

експерти Регіонального центру”, “Про 

реформу Національної поліції 

розповіли студентам ТНЕУ 

24.11.2016 Друкована преса 
Газета "Досьє-102", 

№19 
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Тернопільська обласна служба 

зайнятості і Регіональний центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги працюватимуть 

спільно 

25.11.2016 Інтернет-ресурс Наш День 

Коли жителі Підгороднього і Гаїв 

Шевченківських можуть 

розраховувати на безкоштовну 

правову допомогу? 

25.11.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

“Про Програму надання безоплатної 

правової допомоги” 
25.11.2016 Друкована преса 

Газета “Подільське 

слово”, №47 

Ірина Хондогій: “Найважче було 

пояснити людям, чому держава 

захищає злочинців” 

01.12.2016 Інтернет-ресурс Терноград 

Найважче було пояснити людям, чому 

держава захищає злочинців, – 

директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Тернопільській 

області Ірина Хондогій 

01.12.2016 Інтернет-ресурс Тернопільська Липа 

Найважче було пояснити людям, чому 

держава захищає злочинців, – Ірина 

Хондогій 

02.12.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

Тернопільських юристів запрошують 

до участі у програмі “Адвокат 

майбутнього” 

02.12.2016 Інтернет-ресурс Терноград 

Уже відомі імена експертів, які 

ввійшли до програми «Адвокат 

майбутнього» 

02.12.2016 Інтернет-ресурс Нова Тернопільська 

Вже відомі експерти програми 

,,Адвокат майбутнього’’ 
02.12.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

Про послуги, які надає система 

безоплатної правової допомоги 

дізналися студенти Коледжу 

05.12.2016 Інтернет-ресурс ПроТернопіль 

Де і як можна отримати безоплатну 

правову допомогу 
05.12.2016 Інтернет-ресурс 20 хвилин 

Навчальний семінар для адвокатів, 

Регіональний центр співпрацює із ГО 

“Відродження нації” 

08.12.2016 Друкована преса Досьє-102, №20 (62) 

Пільги військовослужбовцям та 09.12.2016 Друкована преса Свобода, №96 (3134) 
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членам їх сімей згідно із Законом 

України “Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів 

їх сімей” 

Про захист прав учасників АТО 
09.12.2016 Друкована преса 

Подільське Слово, №49 

(5204) 

На що можуть претендувати 

тернопільські учасники АТО та їхні 

рідні? 

09.12.2016 Інтернет-ресурс Без табу 

Як учаснику АТО безоплатно 

отримати лікарські засоби за 

рецептами лікарів? 

09.12.2016 Інтернет-ресурс Місто 

Пільги військовослужбовцям та 

членам їх сімей 
09.12.2016 Інтернет-ресурс 

Новини 

Тернопільщини 

Про отримання безкоштовних 

лікарських засобів, а також право на 

землю спілкувалися із учасниками 

АТО 

09.12.2016 Інтернет-ресурс ПроТернопіль 

Як учаснику АТО безоплатно 

отримати лікарські засоби за 

рецептами лікарів 

09.12.2016 Інтернет-ресурс 
Новини 

Тернопільщини 

Як учаснику АТО безоплатно 

отримати лікарські засоби? 
09.12.2016 Інтернет-ресурс Терноград 

Пільги військовослужбовцям та 

членам їх сімей згідно із Законом 

України “Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів 

їх сімей” 

09.12.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

Про вуличні комітети як органи 

самоорганізації населення дізналися у 

Гаї-Шевченківській сільській раді 

16.12.2016 Друкована преса 
Подільське Слово, №50 

(5205) 

Ранкова телевізійна передача «Ранок з 

ТТБ» 
19.12.2016 Радіо 

Тернопільська обласна 

державна 

телерадіокомпанія 

“ТТБ” 

Безоплатна правова допомога стане 

доступною для найбільш незахищених 

верств населення 

27.12.2016 Інтернет-ресурс Терноград 

Кому ще тепер зможуть надавати 27.12.2016 Інтернет-ресурс Нова Тернопільська 
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безоплатну правову допомогу? 

Найбільш незахищені суспільні групи 

отримають доступ до безоплатної 

правової допомоги 

27.12.2016 Інтернет-ресурс Погляд 

Перелік осіб, які матимуть право на 

безоплатну правову допомогу, 

незабаром розшириться 

29.12.2016 Інтернет-ресурс ПроТернопіль 

Актуальні проблеми внутрішньо 

переміщених осіб та їх подолання 
29.12.2016 Друкована преса Досьє-102, №21 (63) 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За оперативною інформацією з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 422 доручення 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 108 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 29 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 192 – для здійснення захисту за призначенням;  

 8 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 4 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 4 – 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. 
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З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у продовж 

жовтня – грудня 2016 року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 21 судовому засіданні у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 23 бесіди з клієнтами; 

 проведено 46 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 80 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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