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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності 

та правових можливостей територіальних громад 

Задля реалізації першого пріоритетного напрямку діяльності системи 

безоплатної правової допомоги у поточному році працівниками Регіонального 

центру проводилися правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України. 

Всеукраїнська виставка «Правова допомога поруч» відкрилась у 

Рівному. Експозиція з 60 унікальних фотосвітлин, що демонструють життя 

зсередини системи БПД, працювала у стінах Рівненського Міського Будинку 

Культури. Збірка фото «Правова допомога поруч» вперше побачила світ на 

початку вересня у столиці, Рівненщина ж вже третій регіон на шляху мандрівної 

фотодокументальної виставки.  

Фото були зроблені влітку цього 

року. Далі організаторами було 

видібрано по три світлини від 

кожного регіону, які і представляють 

область в експозиції. Збірка 

наповнена світлинами, що 

відкривають глядачеві усі тонкощі 

щоденної роботи фахівців системи 

БПД з різними верствами населення. 

Здебільшого це соціально 

незахищені громадяни, одинокі 

люди похилого віку, особи, що 

опинились у скрутних життєвих 

обставинах. Важливим напрямком 

правопросвітництва є робота з 

підростаючим поколінням. Тому, на 

світлинах також задокументовані 

миттєвості непідробного дитячого 

інтересу в очах. Такі кадри 

закарбовувались через об’єктив фотокамери під час проведення різноманітних 

заходів для дітей.    

Сюжет журналістів телеканалу «Сфера-ТВ» про відкриття фотовиставки 

дивіться за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=wzJqzJOFLFA&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzJqzJOFLFA&feature=emb_logo


Реформи Мін’юсту, 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги, захист 

підозрюваних, оплата 

адвокатської праці, це та 

багато іншого цікавило 

майбутніх юристів, під час 

відкритого діалогу з 

директором Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській області Василем Овдіюком, що відбувся 

у стінах НУВГП. Студенти навчально-наукового інституту права 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

отримали унікальну можливість дізнатись усе про правничу галузь України та 

життя юриста «без прикрас» безпосередньо від директора РЦ у Рівненській 

області Василя Овдіюка.  

На зустрічі зі студентами 

юридичних факультетів, Василь 

Овдіюк розповів молоді про 

роботу центрів безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Рівненщини. Цікавою 

особливістю системи, для 

молодих юристів, стала 

цілодобова робота чергових 

частин центрів. Саме чергові 

першими дізнаються про затримання особи та оперативно надають їй 

захисника. Таким чином, забезпечується не лише рівний доступ до правосуддя 

усіх громадян, але й дотримується право особи на захист гарантований 

державною. Також, Василь Овдіюк детально пояснив присутнім відмінності 

між поняттями «безоплатна» та «безкоштовна». Адже, нажаль в суспільстві 

досі панує стереотип, що безкоштовне означає неякісне. Тому, директор 

Регіонального центру розповів студентам про співпрацю з адвокатами, які 

надають свої послуги захисту та представництва: безоплатна правова допомога 

лише для клієнтів центрів, а ось юристи за надані послуги отримують кошти з 

державного бюджету. Себто, співпрацюють з центрами БВПД адвокати не на 

волонтерських засадах, а за відповідну оплату їх праці. 



На Рівненщині працювали 

над комплексним підходом до 

допомоги постраждалим від 

домашнього насильства. 

Щорічно більше мільйона 

українок стикаються з фізичною 

чи сексуальною агресією в сім’ї 

(дані дослідження, проведеного 

Інститутом демографії і 

соціальних досліджень за 

замовленням Фонду 

народонаселення ООН). Така невтішна статистика змушує представників різних 

державних інституцій та громадських активістів спільними зусиллями працювати 

над активізацією протидії домашньому насильству. Відтак, задля пошуку 

системного підходу до вирішення проблеми насильства в сім’ї, у стінах Рівненської 

ОДА за круглим столом зібрались представники різних структур та управлінь.  

З початку 2019 року працівники поліції на Рівненщині склали близько трьох 

тисяч протоколів за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про 

місце свого тимчасового 

перебування. До 46 насильників 

застосовано адміністративний 

арешт, а до 86 – громадські 

роботи. Разом з тим, з початку 

року до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань внесено 

відомості щодо 48 фактів 

вчинення домашнього насильства, 

з яких 14 кримінальних 

проваджень завершено скеруванням обвинувальних актів до суду. Як бачимо, 

проблема боротьби та протидії домашньому насильства актуальна і для 

Рівненщини. Тим паче, що офіційна статистика - лише верхівка айсбергу. 

Очільник Регіонального центру під час круглого столу презентував діяльність 

центрів БВПД області та докладно розповів про ту юридичну допомогу, яку 

можуть отримати постраждалі від домашнього насильства. Присутнім підчас 

заходу, директор Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

Василь Овдіюк, також докладно роз’яснив основні положення Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», в тому числі, щодо кола суб’єктів, котрі 

мають право на БВПД. Так минулоріч, набрав чинності Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесено зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  

У Студії телеканалу «СФЕРА-ТВ»  директор Регіонального центру з 

надання БВПД Василь Овдіюк розповів про роботу системи, останні зміни в 

законодавстві та перспективи розвитку. Повний випуск дивіться за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=6tL_m68L5c4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=6tL_m68L5c4&feature=emb_logo


У День Гідності та Свободи студенти 

дізнались більше про права людини та 

шляхи їх захисту.21 листопада- особлива 

дата для українців. Адже цього дня ми 

згадуємо про те, що за останні 16 років 

Україна пережила дві революції: 

Помаранчеву (2004 р.) та Революцію 

Гідності (2014 р.). Події, що передували 

цьому, щоразу піднімали хвилю 

громадського спротиву та боротьби за 

ідеали свободи та демократії. Тому, 

сьогодні директор Регіонального центру з надання БВПД Василь Овдіюк 

зустрівся зі студентами Рівненського державного гуманітарного університету 

аби поспілкуватись про поняття свободи, честі та гідності а також шляхи їх 

захисту.  

 Лекцію на тему захисту чесні і гідності, директор Регіонального центру 

розпочав зі спогадів про роботу системи 

БПД у буремні часи Євромайдану, який 

переріс у Революцію 

Гідності.  Присутнім студентам 

психолого-природничого факультету 

кафедри вікової та педагогічної 

психології, директор центру розповів про 

значення понять честі та гідності*, як у 

загальному, так і в правовому полі. 

Студентів Василь Овдіюк закликав не 

мовчати та звертатись за допомогою у 

разі порушення їх прав. Разом з тим під 

час зустрічі , молоді фахівці мали можливість дізнатись про роботу центрів 

безоплатної вторинної правової допомоги, завдяки яким забезпечується не лише 

рівний доступ до правосуддя усіх громадян, але й дотримується право особи на 

захист гарантований державною. 

        Система БПД 

Рівненщини долучається до 

проведення Всеукраїнської 

акції «16 днів проти 

насильства». Щорічно в 

Україні з 25 листопада по 10 

грудня проводиться 

Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства», яка з 1991 

року підтримується міжнародною спільнотою. Тож на Рівненщині фахівці 

системи БПД, представники обласного департаменту соцзахисту населення, 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, 

поліцейські, освітяни та громадськість, активізували спільну роботу заради 



створення в регіоні соціального простору, вільного від насильства та 

формування нульової толерантності до цього ганебного явища. Впродовж місяця 

фахівці безоплатної правової допомоги Рівненщини проводять ряд 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на протидію насильству в сім’ї. 

Таким чином, система БПД долучається до Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства».  

   Сюжет журналістів телеканалу «Сфера-ТВ» про початок акції  дивіться за 

посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=2QnOSWJZB1s&feature=emb_logo 

 

            Керівники центрів БВПД 

Рівненщини завітали до обласного 

центру комплексної реабілітації 

інвалідів.В обласному центрі комплексної 

реабілітації інвалідів відкрили після 

ремонту оновлений спальний корпус. 

Подію приурочили, до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю, який відзначають на 

початку грудня. На урочистості завітали і 

представники системи БПД Рівненщини, 

аби не тільки познайомитись з умовами перебування в новому корпусі 

підопічних центру але й розповісти про права осіб з інвалідністю, гарантовані 

державою та шляхи їх захисту.  

        Працівники системи БПД Рівненщини традиційно долучились до 

урочистостей з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

Завітали директори центрів БВПД Василь Овдіюк та Алла Негрей до 

постояльців обласного центру комплексної реабілітації інвалідів, що 

знаходиться в селі Олександрія, Рівненського району. Тут перебувають близько 

50 людей з інвалідністю, які протягом певного часу отримують у закладі 

соціально-адаптаційні та медичні послуги.   

Директори Регіонального та 

Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД Василь Овдіюк та Алла 

Негрей мали можливість оглянути нові 

приміщення, поспілкуватись вони із 

мешканцями та керівництвом закладу, 

дізнатись про умови перебування, що 

створені у закладі для осіб з 

інвалідністю. Разом з тим, керівники 

центрів БВПД для присутніх на заході 

розповіли про права осіб з інвалідністю, 

гарантовані державою та шляхи їх захисту. Зокрема, мова йшла про оформлення 

статусу особи з інвалідністю, встановлення пандусів для осіб з інвалідністю, 

https://www.youtube.com/watch?v=2QnOSWJZB1s&feature=emb_logo


складання індивідуальної програми реабілітації, отримання освіти особами з 

інвалідністю та реалізацію їх права на працю. 

         10 грудня 2019 року в Україні вперше відзначили Всеукраїнський день 

безоплатної правової допомоги, приуроченого до Дня прав людини в пам'ять 

проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації 

прав людини. На Рівненщині ж цього дня в центрах та бюро правової допомоги 

було ніде яблуку впасти, адже з нагоди відзначення Всеукраїнського дня БПД 

заплановано безліч заходів. Впродовж дня ми проводили для усіх бажаючих 

екскурсії аби показати як працює система зсередини, спілкувались з клієнтами, 

адвокатами, партнерами, представниками влади, підбивали підсумки роботи та 

обговорювали плани на наступний рік. 

Святковий день системи БПД Рівненщини розпочався новим та цікавим 

заходом «кава з директором» - неформальним спілкування керівництва центру 

БВПД з партнерами, громадськими активістами, клієнтами, адвокатами. За 

філіжанкою кави присутні згадували історію становлення системи безоплатної 

правової допомоги в області, обговорили вже реалізовані проекти, міркували над 

проведенням спільних масштабних правопросвітницьких заходів, задля 

ширшого інформування громадян про систему безоплатної правової допомоги та 

її можливості. Також, за активну громадську позицію та співпрацю з системою 

БПД задля забезпечення конституційних прав подяки Регіонального центру 

отримали громадські активісти, журналісти та партнери системи.10 грудня у всіх 

без винятку центрах та бюро правової допомоги пройшли екскурсії, аби показати 

відвідувачам систему із середини. Так, до Регіонального та Рівненського 

місцевого центрів з надання БВПД завітали студенти Державного навчального 

закладу "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі" 

.Директор Регіонального центру Василь Овдіюк та директор місцевого 

центру Алла Негрей показали молоді наш фронт-офіс, куди на прийом 

звертаються люди з найрізноманітнішими питаннями.   



 На завершення святкування 

Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги, 

в Регіональному центрі 

зібрались адвокати, що 

співпрацюють з нами. Під час 

години «запитай у адвоката» 

громадяни мали можливість не 

тільки почути історії успішних 

справ з захисту чи представництва інтересів, але й отримати фахові консультації 

від провідних юристів, що співпрацюють з системою безоплатної правової 

допомоги.  

Сюжет журналістів телеканалу «Сфера-ТВ» про день БПД на Рівненщині:  

https://www.youtube.com/watch?v=tdwlbmZ-mUQ&feature=emb_logo  

Правові кінозали продовжують працювати Рівненщині. Зима - чудова пора 

аби в дружньому колі проводити 

своє дозвілля за переглядом 

різноманітних кінострічок. Тому, 

з грудня цього року центри з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги започаткували 

проведення правових кінозалів. 

Це абсолютно новий формат 

заходів, що дозволяє нам ближче знайомити молодь з системою правової 

допомоги і водночас вивчати правові потреби громади, аби швидше та якісніше 

реагувати на нові виклики, що можуть постати перед системою.     

        Наш «Правовий кінозал» вперше відвідали студенти Рівненського 

професійного училища. Разом з молоддю ми переглянули відомий 

американський кримінальний трилер, де успішний адвокат домігся 

виправдувального вироку для свого клієнта. Проте, з часом збагнув, що у цій 

справі не все так однозначно. Тому, ризикуючи власною свободою, головний 

герой таки вирішує будь що вивести свого клієнта на чисту воду та зробити усе 

можливе аби відновити справедливість. Після перегляду стрічки адвокат, що 

співпрацює з системою БПД Ігор Єрьомкін поділився з присутніми, своїми 

враженнями від художнього фільму. Разом з юристом, гості правового кінозалу 

обговорили можливі сценарії розвитку подій аби подібна історія трапилась у 

сучасній Україні. 

https://www.youtube.com/watch?v=tdwlbmZ-mUQ&feature=emb_logo


          А ось зі студентами ДНЗ "Рівненське 

ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі" ми 

дивились кінострічку «Історія прав 

людини» . Згодом, з молодими людьми 

фахівці Рівненського місцевого центру та 

Рівненського бюро правової допомоги 

спілкувались про шлях боротьби людини 

за свої права в сучасному вигляді . 

Присутні погодились, з тим що сьогодні 

громадяни України мають чимало 

можливостей для захисту своїх прав. 

У Студії телеканалу «СФЕРА-ТВ»  директор Регіонального центру з надання 

БВПД Василь Овдіюк розповів про роботу системи, останні зміни в 

законодавстві та перспективи розвитку. Повний випуск дивіться за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgjh-jGrx1k&feature=emb_logo 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

       У Регіональному центрі з 

надання БВПД у Рівненській 

області пройшов круглий стіл на 

тему: «Об’єднання зусиль проти 

гендерно зумовленного 

насильства» . Фахівці системи 

БПД області спільно з 

представниками ГО "Асоціація 

громадських радників України", 

ГО "Клуб Еней", ГО "ЗДЖ" 

"Берегиня" та Міжнародного фонду "Відродження", Нацполіції, юстиції, 

міського та обласного центрів соціальних служб та рештою запрошених, під час 

заходу працювали над спільним планом дій задля оптимізації та об’єднання 

зусиль у боротьбі проти насильства над жінками.   

Стереотип, «б’є - значить любить» , «сама винна», «б’є- бо заслужила», 

страх перед кривдником, не бажання виносити назагал сімейні проблеми- усе це 

призводить до шокуючої статистики, 

щодо насильства над жінками. 

Дослідження, проведене Інститутом 

демографії і соціальних досліджень за 

замовленням Фонду народонаселення 

ООН, виявило, що щорічно 1,1 млн. 

українок зіштовхуються з фізичною чи 

сексуальною агресією в сім’ї. А ось, 

https://www.youtube.com/watch?v=wgjh-jGrx1k&feature=emb_logo


щодо нашої області то за свідченнями правоохоронців і на Рівненщині достатньо 

любителів «розпускати руки». Під час обговорення проблематики гендерно 

зумовленого насильства, учасники круглого столу виокремили основні 

проблемні питання у протидії цьому явищу, зокрема : недостатнє фінансування, 

відсутність комплексної програми щодо боротьби з гендерно зумовленим 

насильством та мала кількість кваліфікованих фахівців, які можуть надавати 

фахову допомогу жертвам насильства. Також, присутні виступили з ініціативою 

укладення меморандумів між усіма зацікавленими сторонами щодо партнерства 

з метою протидії гендерно зумовленому насильству.   

       «Подолання стигми та дискримінації 

стосовно секс-працівників з боку 

працівників поліції» .Навчальні семінари 

на цю вкрай актуальну та проблемну 

тему пройшли у Здолбунівському, 

Острозькому, Дубенському, та 

Млинівському відділах поліції. 

Впродовж 4 днів, представники 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області спільно з 

представниками відділу уповноважених 

Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 

діяльності УЗПЛ НПУ проводили тренінги з місцевими правоохоронцями.  

Навчання на тему «Подолання стигми та дискримінації стосовно секс-

працівників з боку працівників поліції» проводились для працівників різних 

підрозділів поліції, діяльність яких пов’язана із зазначеною темою. Серед них: 

заступники начальників відділень, 

оперуповноважені, слідчі, старші 

оперуповноважені, працівники 

чергових частини. Щоразу впродовж 

декількох годин. тренери застосовували 

методи мозкового штурму з 

відповідним аналізом отриманих 

результатів, дискусії, елементи 

фасилітації, проводили міні-лекція. 

Завдання спікерів - показати учасникам 

їх роль у зменшення стигми та 

дискримінації стосовно секс-

працівників з боку працівників поліції незалежно від підрозділу у якому вони 

працюють та зробити перший крок в процесі подолання цих явищ. Також було 

важливо виробити з правоохоронцями спільне розуміння таких понять як 

«Верховенство права», «дискримінація» та «стигма».  

У підсумку, як зауважили тренери - правоохоронці активно долучались до 

виконання різноманітних завдань, з цікавістю слухали спікерів та охоче 

відповідали на запитання. Зрештою, в результаті проведення занять та 



обговорення їх результатів, вдалось виробити алгоритм дій поліцейського без 

дискримінаційних проявів у відношенні до секс-працівників. 

        У Регіональному центрі 

пройшов круглий стіл на тему « 

Забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина» за участі 

керівників центрів БВПД 

Рівненщини, Ради адвокатів та 

КДКА Рівненської області, під час 

якого було обговорено ряд 

актуальних питань співпраці 

адвокатського середовища з системою безоплатної правової допомоги 

Рівненщини. Директор Рівненського місцевого центру Алла Негрей розповіла 

присутнім про здійснення представництва у типових малозначущих справах 

силами фахівців центрів та бюро правової допомоги. Окрему увагу очільниця 

центру зосередила на  взаємодії фахівців безоплатної правової допомоги з 

адвокатами на місцях. А ось про залучення адвокатів системи БПД до заходів з 

підвищення кваліфікації зупинив розповів голова кваліфікаційної палати, 

заступник голови ККДА Рівненської області Сергій Шилан. Також, учасники 

круглого столу зупинились на детальному вивченні особливостей залучення 

захисників для проведення окремої процесуальної дії. 

         Разом з тим, присутні 

обговорили механізм оцінювання 

якості наданої правової допомоги з 

використанням інструменту 

рецензування peer review. Наразі 

такий метод застосовується для 

перевірки якості надання 

безоплатної первинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах, де пул досвідчених експертів 

оцінює роботу своїх колег на відповідність низці критеріїв якості.    На 

завершення круглого столу, присутні обговорили пріоритетні питання розвитку 

співпраці між адвокатами та системою безоплатно правової допомоги а також 

узгодили проведення ряду масштабних заходів, задля ширшого інформування 

населення про можливості системи БПД та роботу адвокатів. 
  

 [1.3] Децентралізація системи БПД 
 

        Про новаторство в роботі та 

аналіз виконання планів діяльності 

говорили керівники центрів БВПД 

Рівненщини.У Регіональному 

центрі з надання БВПД відбулося 

засідання керівної ради директорів 

системи надання БВПД 

Рівненщини під головуванням 



директора Регіонального центру Василя Овдіюка. Участь в обговоренні 

підсумків роботи та стратегічних напрямків діяльності, окрім керівників центрів 

взяли і представники відділів, що відповідають за різні напрямки роботи: 

надання БВПД, якість, комунікація, фінанси, інфраструктура.   

        Відкриваючи засідання, Василь 

Овдіюк розповів присутнім про 

напрацювання учасників стратегічної 

сесії директорів Регіональних центів, що 

пройшла у Львові, де обговорювались 

актуальні питання діяльності системи та 

її розвитку. Директор Регіонального 

центрів Василь Овдіюк детально 

зупинився на питанні основних 

показників діяльності системи БПД та виконанні планів роботи в частині 

кількості звернень клієнтів та виданих доручень, ведення напрямку 

правопросвітництва та публікування матеріалів у засобах масової інформації.   

 Далі, під час керівної ради детально обговорено виконання планів діяльності за 

три квартали 2019 року плани Регіональним центром та місцевими центрами з 

надання БВПД. Директори місцевих центрів презентували основні показники 

діяльності МЦ. Окрім того, директори Рівненського та Сарненського місцевих 

центрів Алла Негрей та Юлія Міхнова доповіли щодо проблемних питань в 

діяльності МЦ та шляхів їх вирішення у подальшому.    Під час тривалої та 

плідної дискусії на керівній раді було напрацьовано та схвалено стратегію 

роботи системи безоплатної правової допомоги Рівненщини на 2020 рік. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 

488 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 3 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 

• 36 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 

• 311 – для здійснення захисту за призначенням;  
 

• 20 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  
 

• 8 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  
 



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

• 21 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 
 

• 21 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  
 

• Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 
 

 


