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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. 

Держава як гарант 

забезпечення права на захист. 

Така тема виступу директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області 

Василя Овдіюка під час відкриття 

Міжнародної зимової школи з 

прав людини, яке відбулося 25 

лютого у стінах Рівненського 

інституту Київського 

університету права, організованої 

спільно з Батумським державним 

університетом ім. Ш. Руставелі. 

Участь у відкритті взяли науковці, 

практикуючі юристи, студенти та представники громадськості. 

У своєму виступі директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк 

наголосив, що Конституція України 

гарантує кожному громадянину 

України право на професійну 

правничу допомогу, а у випадках, 

передбачених законом, така допомога 

надається безоплатно. Система БПД 

забезпечує право наших громадян на 

безоплатну правничу допомогу у 

вигляді захисту, складання 

процесуальних документів та 

представництва інтересів громадян у 

судах. Для цього у всіх районах 

області створені точки доступу: 

місцеві центри, бюро правової 

допомоги, дистанційні та мобільні точки доступу. Завдяки їхній розгалуженості 

кожен житель має можливість отримати кваліфіковану первинну та вторинну 

правову допомогу. 



Звичайно система безоплатної правової допомоги Рівненщини не могла бути 

осторонь важливої події у суспільному житті країни – вибори Президента України. 

Права виборців та правові наслідки, які настають у випадку їх порушення 

стали основною темою тренінгу з працівниками Регіонального та місцевих центрів 

та адвокатами, що співпрацюють з системою БПД. Тренером-модератором заходу 

була громадський омбудсмен з виборчих прав ГО «Громадська мережа ОПОРА» в 

Рівненській області Марія Цип’ящук. 

В своїй презентації Марія 

Цип’ящук закцентувала увагу на 

правах виборців та правові 

наслідки, які настають у випадку 

їх порушень (відповідальність 

політичних партій, 

адміністративна, кримінальна 

відповідальність, правові 

наслідки, які настають в 

результатів розгляду справ 

адміністративними 

судами). Також тренер-модератор 

розповіла про найбільш часті 

правопорушення під час 

виборчого процесу (незаконна 

агітація, тиск на виборців або спроба підкупу) та про реалізацію виборчих прав 

особами, які перебувають у місцях несвободи. 

Учасники тренінгу в ігровій формі розглянули приклади конкретних порушень 

законодавства про вибори, які мали місце в минулому та були предметом судових 

розглядів. 

Як змінити місце голосування? Як вчинити якщо бажання проголосувати є, а 

можливості немає? Чи можна проголосувати якщо у день виборів ви не зможете 

перебувати у місті де знаходиться ваша виборча дільниця? Як це зробити, та за яких 

умов, а також про реалізацію інформаційної кампанії "Я маю право обирати" розповів 

заступник директора Регіонального центру Микола Павлюк у сюжеті на телеканалі 

Сфера ТВ. 
 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kPPZtMovEgI 
 

Про правовий захист військовослужбовців йшлося під час інформаційного 

семінару, якій відбувся у Рівненському зональному відділі Військової служби 

правопорядку та у військовій частині А-1671 за участі начальника відділу 

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/yak-zminyty-mistse-holosuvannia
https://www.youtube.com/watch?v=kPPZtMovEgI


моніторингу діяльності 

місцевих центрів Регіонального 

центру БВПД у Рівненській 

області Олександра Кузика та 

фахівців Регіонального і 

Рівненського місцевого центрів 

БВПД у рамках завдань, 

визначених Меморандумом 

про співпрацю між 

Координаційним центром з 

надання правової допомоги та 

Міністерством оборони 

України а також заходів, 

спрямованих на розширення доступу до БВПД. 

З персоналом Рівненського зонального відділу ВСП, як одного із суб’єктів 

подання інформації, додатково обговорено загальні вимоги та механізм інформування 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про затримання осіб. 

До відома особового складу військової частини А-1671 донесено інформацію про 

зміст основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та 

практику їх застосування, а також проінформовано про зміни у Законі України «Про 

безоплатну правову допомогу». Відтепер право на безоплатну вторинну правову 

допомогу мають ветерани війни, у тому числі учасники бойових дій, інші особи, на 

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

соціального захисту». І це не лише з питань їх соціального захисту, як це було раніше, 

а з будь-яких інших. 

У IV кварталі 2018 року Вирівською 

сільською радою прийнято програму 

надання безоплатної правової допомоги 

своїм мешканцям. У цьому  році 

розпочалася активна її реалізація. 

Зокрема, фахівці Сарненського МЦ 

забезпечували виїзні прийоми громадян 

на базі даної ради кожної останньої 

п'ятниці місяця, проводилися 

різноманітні правопросвітницькі заходи 

для учнів та вчителів Вирівської ЗОШ на 

актуальні тематики, працівників Вирівської сільської ради та Публічно-шкільної 

бібліотеки с. Вири. До того ж, на базі згаданих установ забезпечувалася робота 

дистанційних точок. 

 



Як не потрапити у пастку аферистів на ринку нерухомості. Про це в ранковій 

програмі "Добрий ранок" на телеканалі UA: Рівне розповів заступник директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області Микола Павлюк 
 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xBB207gq4jI  
 

В приміщенні 

Рівненського медіа-центру 

відбулась прес-конференція на 

тему «Протидія домашньому 

насильству і булінгу» за участі 

заступника міністра юстиції 

України Іванни Смачило, 

начальника ГТУЮ у 

Рівненській області Оксани 

Сальчук, директора 

Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській 

області Василя Овдіюка, 

представника Патрульної поліції Рівненської області Марії Бурдової та наймолодшої 

діджейки України Юліанни Попович. 

Директор РЦ з надання БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк закцентував 

увагу присутніх на ефективності правової допомоги громадянам, які звертаються до 

системи БПД. Із більше 20 тис. звернень у 2018 році, 17% відносились до питань 

сімейного законодавства, серед яких значна частина стосувалась домашнього 

насильства.  

https://www.youtube.com/watch?v=xBB207gq4jI


26 листопада 2018 року заступник Міністра юстиції України Іванна Смачило 

дала старт ініціативі «Сімейні радники» - спільного проекту Міністерства юстиції, 

Координаційного центру з надання правової допомоги та громадськості. Сімейні 

радники Ліана Диновська, Любов Романюк та Олена Бобровська консультують 

щосереди. Слід зазначити про надзвичайно широкий спектр звернень до сімейних 

радників: захист від насильства в сім’ї, виселення кривдника з будинку, усунення 

перешкод в побаченні з дитиною да допуску до житла, вчинення насильства дітьми 

щодо батьків, стягнення заборгованості зі сплати аліментів, видачі обмежувального 

припису.  

 
До консультування громадян активно залучаються: фахівці системи БПД, 

Управління захисту прав людини Національної поліції України, Державної 

виконавчої служби, служби у справах дітей, психологи з державних та громадських 

організацій. 

Взаємодія сімейних радників та 

центрів з надання БПД носить 

двосторонній характер, шляхом 

здійснення спільних прийомів на базі 

центрів/бюро правової допомоги, 

перенаправлення до системи БПД для 

отримання правової допомоги, 

поширення правової інформації, 

встановлення скриньок довіри та 

популяризації ініціативи.  



Щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього та сексуального 

насильства в новинах телеканалу НТН.  
 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=MwyYnhT9cv0 
 

Реальні зміни в КК та КПК надають більше можливостей для захисту людини 

від домашнього насильства та покарання кривдника. У програмі "Гість у студії" на 

телеканалі "Сфера-ТВ» - Микола Павлюк, заступник директора Регіонального 

Центру з надання вторинної правової допомоги у Рівненській області. 
 

Переглянути программу на «Сфера ТВ» можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Irj7jECWjJQ 
 

Спеціалісти відділу “Корецьке бюро правової допомоги” провели лекції на 

теми “Проблема булінгу у школі та його наслідки” та “Домашнє насильство” для 

учнів 6-7 та 8-9 класів 

Старокорецького навчально-

виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа I-II 

ступенів-дошкільний 

навчальний заклад”. Були 

надані рекомендації та 

поради як попередити булінг 

та що робити учням-

жертвам булінгу, а також 

агресорам. На лекції дітям 

нагадали про 3 види 

правової відповідальності, 

яка застосовується до 

неповнолітніх. Крім того, школярам озвучено поняття “домашнього насильства” та 

його форми. Спеціалісти бюро наголосили які нині застосовуються заходи до 

кривдника та повідомили учням рекомендації проти насильства в сім'ї у формі 

“Абетки виживання”.  

Обмежувальний припис як ефективний засіб запобігання домашньому 

насильству,-тема круглого столу, який відбувся 19 лютого у Регіональному центрі 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги У Рівненській області. Участь 

у заході взяли фахівці системи БВПД, судді, адвокати, представники Нацполіції, 

сімейні радники, громадські активісти.  

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/shchodo-posylennia-vidpovidalnosti-za-vchynennia-domashnoho-ta-seksualnoho-nasylstva-v-novynakh-telekanalu-ntn
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/shchodo-posylennia-vidpovidalnosti-za-vchynennia-domashnoho-ta-seksualnoho-nasylstva-v-novynakh-telekanalu-ntn
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=MwyYnhT9cv0
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/realni-zminy-v-kk-ta-kpk-nadaiut-bilshe-mozhlyvostei-dlia-zakhystu-liudyny-vid-domashnoho-nasylstva-ta-pokarannia-kryvdnyka
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/realni-zminy-v-kk-ta-kpk-nadaiut-bilshe-mozhlyvostei-dlia-zakhystu-liudyny-vid-domashnoho-nasylstva-ta-pokarannia-kryvdnyka
https://www.youtube.com/watch?v=Irj7jECWjJQ
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/obmezhuvalnyi-prypys-iak-efektyvnyi-zasib-zapobihannia-domashnomu-nasylstvu
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/obmezhuvalnyi-prypys-iak-efektyvnyi-zasib-zapobihannia-domashnomu-nasylstvu


 
Відкриваючи засідання, директор регіонального центру з надання БВПД 

Василь Овдіюк зазначив, що на сьогодні порушена тема є досить актуальною, 

оскільки значна кількість дітей та жінок потерпають від домашнього насильства. 

На жаль, більшість з них не звертаються за захистом своїх прав, позаяк знають про 

шляхи вирішення цієї проблеми, 

бояться ще більше розлютити 

свого кривдника, намагаються 

вірити в те, що все наладиться. У 

Законі України «Про 

запобігання та протидію 

домашньому насильству», який 

вступив в дію 07.01.2018р., 

введено такий спосіб захисту від 

домашнього насильства, як 

обмежувальний припис, а 

вищевказаний Закон і визначає 

порядок захисту потерпілих від 

домашнього насильства.  

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк разом із головою Рівненського 

апеляційного суду Олегом Полюховичем та сімейною радницею Ліаною 

Діновською взяли участь у науково-практичної конференції "Відповідальність за 

домашнє насильство і насильство за ознаками статі: новели Кримінального кодексу 

України», яка відбувалася 12 лютого у Києві. 



 
Міністерство юстиції спільно з 

іншими міністерствами та 

громадськістю вже кілька років 

впроваджує ці важливі зміни в цій 

сфері. З 2018 року безоплатну 

вторинну правову допомогу 

отримують усі постраждалі від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі. В тому 

числі усі діти. Міністерство юстиції 

системно розширює співпрацю з 

громадськістю і збільшує довіру до 

Міністерства юстиції та системи безоплатної правової допомоги. Восени 

запрацював проект «Сімейні радники» і на сьогодні маємо 5 офісів «Сімейних 

радників» при центрах БПД у Києві, Одесі, Львові, Миколаєві та Рівному, а у 2019 

році вони з’являться в кожній області України. 

Гендерна дискримінація та 

переслідування за ознакою статі, 

посилення відповідальності за 

вчинення домашнього 

насильства, правовий захист 

постраждалих від торгівлі 

людьми – питання, що стали 

предметом обговорення під час 

засідання обласної 

координаційної ради з питань 

сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім'ї та 



протидії торгівлі людьми, що відбулася у Рівненській облдержадміністрації під 

головуванням директора 

департаменту соціального 

захисту населення Рівненської 

ОДА Олексія Шамака. З 

актуального на сьогодні питання 

протидії торгівлі людьми у 

Рівненській області виступили 

голова громадської організації 

«Центр підтримки громадських 

ініціатив» «Чайка» Лариса 

Гунько, та головний спеціаліст 

відділу з питань оплати праці та 

соціально-трудових відносин 

департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації Олена Очеретнюк, які, зупинилися на 

питаннях захисту прав тих, хто зіткнувся з таким ганебним явищем, як торгівля 

людьми. За статистикою з початку поточного року троє людей подали заяви для 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З них – 1 чоловік 

зазнав трудової експлуатації на території Німеччини та Республіки Чехії, інший під 

час перебування в полоні на окупованій території протягом 2015-2016 р.р. Ще одна 

жінка була виявлена правоохоронними органами на етапі переміщення з метою 

сексуальної експлуатації. Всі вони набули статусу особи, постраждалої від торгівлі 

людьми. А загалом такого статусу, починаючи з 2014 року і понині набуло 15 осіб. 

Проведення заходів з метою 

розвитку компетенцій, навиків та 

підвищення кваліфікації 

партнерських інституцій є 

важливим напрямком діяльності 

системи БПД, що визначено у 

Регіональному плані надання 

правової допомоги у Рівненській 

області на 2019 рік. Тому з метою 

здобуття практичних умінь та 

навичок у сфері юриспруденції, 

покращення рівня своєї правової 

освіченості 15 студентів-правників Національного університету водного 

господарства та природокористування проходили практику у Регіональному центрі 

з надання БВПД у Рівненській області.  

Так, згідно з планом проходження практики майбутні правники ознайомилися 

з діяльністю Регіонального центру та з послугами, які надає центр. Зокрема, 

студентів детально ознайомили з роботою чергової частини, фахівці якої 

цілодобово та без вихідних видають доручення черговим адвокатам для надання 



безоплатної вторинної правової допомоги. Також практиканти взяли участь в 

оперативній нараді працівників Регіонального центру, що відбувається щотижня. 

ШКОЛУ ЮРИДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

У ФОРМАТІ “ЖИВОЇ КНИГИ” - STORY 

TELLING провели фахівці Сарненського 

МЦ спільно із професіоналами юридичної 

справи (суддею, прокурором, адвокатом, 

державним виконавцем, помічником 

нотаріуса) для учнів правового 

спрямування Сарненського районного 

ліцею “Лідер”. 

Директор Юлія Міхнова і юристи 

центру у Сарненському районному ліцеї 

“Лідер” для учнів 10 класів провели “Правовий калейдоскоп”, який складався із 

різноманітних цікавих і пізнавальних правових завдань. 

Бібліотекарів 

Березнівщини вчили як 

працювати з електронними 

сервісами. «Електронні 

сервіси, як інструмент 

забезпечення 

інформаційних потреб 

громади» - такою стала тема 

чергового навчання 

бібліотекарів 

Березнівського району на базі Березнівської централізованої системи публічно-

шкільних бібліотек. Як працювати з онлайн-сервісами Мін’юсту присутнім 

розповідав заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Микола Павлюк.  

 Сьогодні бібліотека виконує 

функції сервісної установи в 

сільській місцевості. Сучасна 

бібліотека вже не просто 

книгозбірня. Відвідувачам тут 

забезпечують доступ  до мережі 

Internet, що в свою чергу дає 

можливість отримати необхідну 

інформацію чи довідку без 

відвідин відповідних установ. Таким чином селяни можуть економити і час на 



дорогу і фінанси на поїздки. Щоб використовувати можливості онлайн-сервісів, 

необхідно мати електронний цифровий підпис (ЕЦП). Отримати його можна на 

сайті Мін’юсту в розділі Он-лайн будинок юстиції.  

В рамках проекту «Я маю 

право!»  адвокат Ігор Єрьомкін спільно з 

працівником місцевого центру Олександром 

Биковим говорили про основні аспекти 

реєстрації прав на нерухоме майно. Під час 

вебінару, що реалізується спільними 

зусиллями місцевого центру та Рівненської 

обласної бібліотеки, розглянули наступні 

питання: речові права, що підлягають 

державній реєстрації; суб'єкти, що надають 

послуги у сфері державної реєстрації; перелік документів, що подаються до 

реєстратора; підстави відмови в державній реєстрації; судова практика в даній 

сфері. 

 

Про особливості регулювання трудовим законодавством тривалості перерви 

на обід, журналістам телеканалу «Сфера-ТВ» розповів виконуючий обов’язки 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Микола 

Павлюк. 

Переглянути сюжет можна за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=XA3Vly4jMYQ 

Співпраця заради допомоги та надії: між Регіональним центром з надання 

БВПД у Рівненській області та БФ «Скарбниця надії» підписано меморандум про 

https://www.youtube.com/watch?v=XA3Vly4jMYQ


співробітництво. 7 травня директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк та голова правління БФ «Скарбниця надії» 

Мар’яна Рева підписали Меморандум про співробітництво. Учасники відзначили, 

що така взаємодія розширює коло можливостей для допомоги незахищеним 

верствам населення. Разом з тим, вже було погоджено навіть проведення першого 

спільного заходу.  

На «Музейних гостинах» 

презентували діяльність 

системи БВПД Рівненщини. 

Вже традиційно команда 

працівників системи БВПД 

Рівненщини та адвокати, які 

надають безоплатну правову 

допомогу, на чолі з 

директором Регіонального 

центру Василем Овдіюком 

долучилися до проведення 

щорічного фольклорно-

етнографічного свята «Музейні гостини», що вже у 27-те відбулося на подвір’ї та 

прилеглій території Рівненського обласного  краєзнавчого музею. Народні умільці 

з усієї України з’їхались до Рівного аби показати себе та свої роботи на 

фольклорно-етнографічному святі «Музейні гостини». Програма заходу була 

доволі насиченою: виставка- продаж виробів народних умільців, майстер-класи з 

писанкарства, гончарства, ткацтва та прикрас до короваю, показ традиційних 

бортницьких інструментів та пристроїв, виготовлення свічок, обласна виставка-

ярмарок робітничих професій закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Підростаюче покоління – 

майбутнє нашої держави. 

Вкрай важливо аби діти росли 

не лише охоплені 

батьківською любов’ю та 

турботою, але й були з 

малечку обізнані зі своїми 

правами -на життя, на 

свободу думки і релігії, на 

освіту, відпочинок і дозвілля, 

на захист від фізичного і 

психологічного насильства, 

на захист від експлуатації 



дитячої праці. Відтак привітання малечі з Міжнародним днем захисту дітей для 

працівників системи БВПД Рівненщини вже стало доброю традицією. Команда 

фахівців Регіонального та місцевого центрів з надання БВПД у Рівненській області 

долучилась до загальноміського благодійного свята «Рівне-місто щасливих дітей», 

яке відбулось у Рівному на Майдані Незалежності 1 червня.  

Про порушення виборчого 

права та способи його захисту 

розповіли на пресконференції 

представники Регіонального 

центру БВПД у Рівненській 

області та ВГО «Громадянська 

мережа ОПОРА». Сьогодні 

вкрай важливо нагадати 

громадянам про виборчі права 

та правові наслідки у разі їх 

порушення. Про це і говорили фахівці Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області, представники Рівненської обласної організації ВГО 

«Громадянська мережа ОПОРА» та поліцейські під час проведення спільної 

пресконференції на тему: «Місяць до виборів на Рівненщині: дочасна агітація, 

активність кандидатів та зафіксовані порушення». 

Надання безоплатної правової допомоги засудженим та ув’язненим – одне з 

актуальних питань діяльності Регіонального центру з надання БВПД. Протягом 5 

років Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області за заявами 

засуджених та ухвалами судів видано адвокатам 2112 доручень для захисту та 

представництва інтересів громадян, які відбувають покарання у вигляді 

позбавлення та обмеження волі. 

Найбільше звернень 

засуджених (1441) про надання 

правової допомоги надійшло у 

2016 році під час дії Закону 

України «Про внесення зміни до 

Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення порядку 

зарахування судом строку 

попереднього ув'язнення у строк 

покарання», за результатами яких 

всі заявники отримали 

кваліфіковану допомогу адвокатів. Активну участь в організації та проведенні 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

засуджених осіб щодо захисту свої прав, приймають адвокати, які співпрацюють з 



центром. З метою оперативного 

реагування на звернення засуджених, 

Координаційним центром з надання 

правової допомоги внесені зміни до 

Положення про центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

згідно яких місцеві центри з надання 

БВПД забезпечують складання 

документів процесуального характеру та 

здійснення представництва інтересів 

особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, що 

забезпечить доступ до правової інформації та правосуддя вказаної категорії 

громадян. 

Права та обов'язки осіб засуджених до покарань у вигляді позбавлення та 

обмеження волі. У програмі "Тема дня" на телеканалі «UA:Рівне» - Василь Овдіюк, 

директор Регіонального Центру з надання вторинної правової допомоги у 

Рівненській області. 
 

Переглянути сюжет можна за посиланням: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0AoVu4J0Ck 

Для забезпечення доступу засуджених до правової інформації та реалізації 

права на безоплатну правову допомогу, 

фахівці Сарненського МЦ: начальник 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина 

Дубровська та начальник відділу 

організації надання БВПД та роботи з її 

надавачами Ігор Мельник на чолі з 

директором центру Юлією Міхновою 

забезпечили роботу дистанційної точки 

доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Державної установи 

«Катеринівська виправна колонія (№46)». 

До того ж, фахівці Сарненського МЦ під час семінару із працівниками  Державної 

установи «Катеринівська виправна колонія (№46)»  обговорили напрями співпраці, 

зокрема щодо сприяння належного оформлення звернень засуджених до центру, а 

саме забезпечення надання ними пакету документів необхідного  для отримання  

БПД, передбаченого законодавством. 

https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/prava-ta-obov-iazky-osib-zasudzhenykh-do-pokaran-u-vyhliadi-obmezhennia-voli
https://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/prava-ta-obov-iazky-osib-zasudzhenykh-do-pokaran-u-vyhliadi-obmezhennia-voli
https://www.youtube.com/watch?v=f0AoVu4J0Ck


В рамках дії Меморандуму місцевими центрами з надання БВПД досягнуто 

домовленості про створення на базі установ попереднього ув’язнення та установ 

виконання покарань, дистанційних пунктів консультування, де ув’язнені особи 

мають змогу отримати 

безоплатні правові 

консультації з 

різноманітних питань. 

Згідно затвердженого 

спільного графіку, такі 

дистанційні пункту 

консультування діють у 

Рівненському СІЗО та 

Городищенській 

виправній колонії (через 

скап-зв'язок) кожну 

останню п’ятницю місяця. До Городоцького виправного центру з таким же 

інтервалом навідується працівник Рівненського МЦ, де крім надання правових 

консультацій, також проводить право просвітницькі заходи на різні теми.  

Структурні підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проводять правопросвітницькі заходи для підоблікових осіб 

органів пробації. Так спеціалістами Дубенського бюро правової допомоги спільно 

з Мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги Української фундації 

громадського здоров’я проведено захід для клієнтів органу пробації, які 

перебувають на обліку в Дубенській міськрайонній філії Державної установи 

«Центр пробації» в Рівненській області. 

Імпровізоване судове 

засідання як форма 

правопросвітництва є хорошим 

інструментом для роботи з 

дітьми середнього шкільного 

віку. Присутнім учням 

Рівненської української гімназії 

були роздані ролі персонажів 

книги Дж. Ролінг «Гаррі Потер». 

В ході гри вони ознайомились з 

основами проведення судового 

засідання і мали змогу стати 

активними учасниками судового процесу. З метою дотримання дисципліни у 

імпровізованому «залі суду» за ініціативи учнів було створено систему санкцій для 

злісних правопорушників. 



Інтегратор Рівненського місцевого центру з надання БВПД спільно з фахівцем 

Рівненського міського центру зайнятості провели тренінг на тему: 

«Працевлаштування після 45 років: особливості правового регулювання». Панує 

стереотип, що роботодавці насторожено ставляться до претендентів, вік яких – 

старше 40-45 років. 

Багато хто вважає, що такі 

співробітники не такі 

ефективні, як молоді 

працівники. Проте, 

працівник старшого віку: 

по-перше, має досить 

великий досвід роботи, 

швидко вирішує робочі 

завдання і орієнтується на 

досягнення чіткого 

результату; по-друге, 

співробітник встигає 

напрацювати велику кількість корисних навичок, сформувати робочі зв’язки і вміє 

швидко адаптуватися в робочому колективі; по-третє, в такому віці фахівці рідше 

замислюються про те, щоб повністю змінити рід діяльності, тому співпраця з ними 

– досить надійна і стабільна.  

Правники Сарненського МЦ продовжили 

налагоджувати та закріплювати співпрацю з 

органами державної влади та іншими 

партнерами БПД шляхом проведення спільних 

правопросвітницьких заходів (семінарів, круглих 

столів, робочих зустрічей). Зокрема, заступник 

начальника Березнівського бюро правової 

допомоги Юлія Пахальчук провела семінар для 

осіб, які перебувають на обліку, як безробітні зі 

статусом учасника бойових дій на тему "Доступ 

до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги для учасників АТО" у 

Березнівській районній філії Рівненського обласного центру зайнятості.  

         В Дубенській міськрайонній філії 

Рівненського обласного центру зайнятості 

відбувся семінар для безробітних на тему: 

«Запобігання нелегальній трудовій міграції, 

торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці». 

Захід проводили спеціаліст центру зайнятості, 

головний спеціаліст Дубенського бюро 

правової допомоги та психолог Мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги. На заході були присутні дванадцять 

осіб, які стоять на обліку по безробіттю. Учасникам семінару була надана 

інформація про механізми діяльності злочинних формувань у сфері торгівлі 

людьми, працевлаштування громадян України за кордоном, незаконний ввіз 

мігрантів.  



Вперше в регіоні 

налагоджено співпрацю з 

національною скаутською 

організацією України 

«Пласт». Мета організації 

«Пласт» - сприяти 

всебічному патріотичному 

самовихованню 

української молоді на 

засадах християнської 

моралі на свідомих, 

відповідальних та 

повноцінних громадян 

місцевої, національної та світової 

спільнот, і на провідників 

українського суспільства. Під час 

зустрічі було обговорено ключові 

аспекти співпраці, заплановано 

проведення наступних заходів. 

Керівником Рівненського бюро 

правової допомоги спільно з 

інтегратором Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД проведено 

семінар-тренінг у НВК № 2 «Школа-

ліцей». Метою тренінгу було 

покращення знань вихованців закладу 

у галузі права, тому школярам розповіли про правопросвітницький проект «Я маю 

право!» та провели тренінг на тему: «Що таке права людини і чому вони важливі?» 

для учнів 5-х класів. Тренінг пройшов у формі гри «Космічні подорожі». 

Учні 10 класу Сарненського районного 

ліцею “Лідер” спільно із фахівцями 

Сарненського МЦ взяли участь у міжобласному 

турнірі з Правової монополії серед учнів 

старших класів. Гру розробили і “втілили в 

життя” фахівці Червоноградського місцевого 

центру з надання БВПД, а Сарненський 

місцевий центр з надання БВПД разом з такими 

центрами як: Роздільнянський, Первомайський, 

Вижницький долучилися до її розробки та  

апробації. 

https://www.facebook.com/Червоноградський-місцевий-центр-з-надання-БВПД-1621289571416502/?__tn__=KH-R&eid=ARCEfyIVGHytj2pDmu5SYNojq9shod6PfGhSAkhVmsn6f0biexLD5OXhd5_KzswpHnzqHJK-XqBtaPUQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/Червоноградський-місцевий-центр-з-надання-БВПД-1621289571416502/?__tn__=KH-R&eid=ARCEfyIVGHytj2pDmu5SYNojq9shod6PfGhSAkhVmsn6f0biexLD5OXhd5_KzswpHnzqHJK-XqBtaPUQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/?__tn__=KH-R&eid=ARB6uc4F6yhz-jMcWT4ol3HtubdEkY1uOEtdx9BkENRL9MEisHn2hL_C02os0CB0ADpG8vhzyc7toi_W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/?__tn__=KH-R&eid=ARB6uc4F6yhz-jMcWT4ol3HtubdEkY1uOEtdx9BkENRL9MEisHn2hL_C02os0CB0ADpG8vhzyc7toi_W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARC8abM3aIrXw5If26_lrU0gM-HOvZ73hsYlG-xdSjeZ89-8QEIDWY2pyLnINNb8-X3CbyWGxnMj4dqq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARC3TKPsaGiH9cdmZ4_aFuUaXDQSh0vu6uaNx-wwc36VEpDavkAjAlFWMLyeC9TwN2Xxm_MinyixzKGO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/pravovadopomoga1/?__tn__=KH-R&eid=ARByR5YuRwqdqVeKybMsBjtY92Vk71acr8i3_fKnzxii_77VYuRa4YhW0cZmorBmyZaEi_bVgbvxkwQ6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM


На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

надання правової допомоги та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів 

“Українське товариство глухих” та для забезпечення доступності правової 

допомоги для людей з 

порушенням слуху або 

обмеженням мовленнєвого 

апарату фахівці центру 

проводили заходи для цієї 

малозахищеної категорії 

громадян. До прикладу, про те, 

як можна заощадити завдяки 

програмі "Доступні ліки" та 

безкоштовним лікам у 

стаціонарі розповідали фахівці 

Сарненського МЦ: Аліна 

Харченко та Юлія Болкуневич 

під час зустрічі з підопічними Сарненської міжрайонної територіальної організації 

УТОГ. До того ж, під час заходу особам з вадами слуху донесена інформація про 

правові послуги, які можна отримати у Сарненському МЦ з надання БВПД, 

порядок доступу до первинної та вторинної правової допомоги, категорії громадян, 

які мають право на БВПД; забезпечено роботу дистанційної точки доступу до 

безоплатної правової допомоги, де присутні могли отримати необхідні правові 

консультації; поширено відповідні інформаційні матеріали системи БПД.  

Фахівці Сарненського МЦ 

долучилися до проекту “Сонячні 

промінчики» Сарненської районної 

бібліотеки для дітей. В рамках цього 

проекту юристи центру забезпечували 

доступ до безоплатної правової 

допомоги батьків «сонячних діток». 

Окрім подарунків від своїх діток, 

мами мали чудову можливість 

отримати безоплатні правові 

консультації від фахівця Сарненського 

МЦ Юлії Болкуневич під час роботи 

дистанційної точки доступу до БПД. В свою чергу,  Аліна Харченко ще раз 

наголосила про те, хто має право на безоплатну правову допомогу та де можна її 

отримати і нагадала про інформаційну кампанію “Відповідальне батьківство”. Для 

того, щоб “сонячні дітки” не забували про свої права. 

 



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.   

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, складання 

індивідуальної програми реабілітації, отримання освіти особами з інвалідністю 

та реалізацію їх права на працю. 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 

пунктів (виїзних прийомів громадян). 09 жовтня 2019 року головним спеціалістом 

відділу «Дубенське бюро правової допомоги»  

місцевого центру було продовжено роботу 

мобільного пункту консультування на території 

Берегівської сільської ради Дубенського району. 

Діяльність даного пункту спрямована на 

розширення доступу жителів даного села до 

безоплатної правової допомоги, зокрема до 

правової інформації, правових консультацій та 

інших правових послуг. Під час роботи 

мобільного пункту за юридичними 

консультаціями звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися порядку 

перерахунку пенсії, права особи на земельну частку (пай), підстав відмови у 

наданні субсидії, а також щодо правових підстав надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. Особи, які звернулися за 

наданням безоплатної правової допомоги, отримали 

інформаційні буклети серії «Безоплатна правова 

допомога». 

З метою  розширення доступу до БПД та  

підвищення правової обізнаності населення стосовно 

прав та свобод людини і громадянина правники 

Сарненського МЦ та бюро правової допомоги провели 



ряд  виїзних прийомів громадян. До прикладу, заступник начальника 

Володимирецького бюро правової допомоги Ірина Омельчук провела такий захід 

у Воронківській сільській раді, а головний спеціаліст Дубровицького бюро 

правової допомоги у Зарічненській районній раді. В свою чергу, заступник 

начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук провела 

виїзний прийом у Балашівській, а у Моквинській сільській раді фахівці 

Сарненського МЦ провели виїзний прийом у Чудельській, у Великовербченській 

сільських радах, у Степанській ОТГ. 

 Начальник відділу Рівненське бюро 

правової допомоги Ілона Куль прибула за 

адресою постійного місця проживання 

мешканки смт. Клевань, Рівненського району. 

Клієнтку цікавило питання щодо виконання 

рішення суду загальної юрисдикції по 

здійсненню перерахунку та виплати пенсії. З 

метою забезпечення доступу жителів 

Рівненщини до безоплатної правової 

допомоги місцевий центр організовує виїзди 

фахівців центру для надання адресної допомоги. 

Громадянці були надані правові консультації, а також додаткові роз'яснення із 

питань, що виникали в ході спілкування. Адресна правова допомога є одним з 

найефективніших засобів розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

для громадян з обмеженими можливостями. 

Фахівці Сарненського МЦ спільно із 

Березнівським бюро правової допомоги 

долучилися до заходу, який вперше 

проведено в місті Березне, та який зібрав 

близько 1000 учасників «Фестивалю сім'ї». 

Захід проводився для того, аби вкотре 

заявити про підтримку ролі сім' у розбудові 

держави та сімейних цінностей. На  

“Правовій галявині” Сарненського МЦ 

як завжди було ніде яблуку впасти. 

Фахівці центру надавали безоплатні 

правові  консультації для дорослих 

жителів та гостей міста. А малеча була 

в захваті від правових вікторин, 

конкурсів, правових казок, пазлів та 

розмальовок про права дитини, які 



закріпленні Конвенцією ООН. Позитивні емоції, солодкі призи, Паспорти прав 

дитини — все це додавало юним учасникам дійства незабутніх вражень та звичайно 

нових знань про свої права та про те, як захистити їх у разі порушення.   

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.  

Сюжет журналістів телеканалу «Сфера-ТВ» про відкриття фотовиставки 

дивіться за посиланням:  

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

На виконання Меморандуму про співпрацю з Сарненським районним ліцеєм 

«Лідер” та в рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа» проведено 

правосвітницьких заходів. До прикладу, 11.10.2019 

справжнє “детективне агентство” організували фахівці 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на чолі із директором 

Юлією Міхновою під час Першого наукового пікніка 

“Смакуй науку”,  на базі Сарненського районного 

ліцею «Лідер». Ліцеїсти та гості дійства на локації 

Сарненського МЦ мали можливість розширити свої 

знання про різні види правопорушень, а точніше 

відгадати, яке саме зображено на картинці. 

Правопорушення зустрічалися із різних розділів 

Кримінального кодексу України та Кодексу про 

адміністративні правопорушення різного ступеня 

тяжкості такі, як наприклад: терористичний акт, крадіжка, 

самовільне випалювання рослинності або її залишків, 

булінг, порушення  правил охорони вод та надр, 

одержання неправомірної вигоди, незаконне заволодіння  транспортним засобом, 

хуліганство, підкуп виборця, вчинення домашнього насильства. Учасники заходу 

не тільки дізналися про види злочинів, а й намагалися визначити їх об'єкт, суб'єкт 

та покарання, яке за них передбачене. 

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


У звітному періоді правопросвітницькі 

заходи проводилися не тільки у загальноосвітніх 

навчальних закладах , а й у дошкільних. До 

прикладу, заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела правопросвітницький захід на 

тему: "Твої права - твій захист" для вихованців 

дошкільного навчального закладу 

“Вербиченька”, на якому вони дізналися про свої 

права, переглянувши презентацію. Пізніше закріпили знання в ігровій формі. До 

того ж, Аліна Харченко провела семінар для працівників ДНЗ щодо способів 

захисту їх 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=6tL_m68L5c4&feature=emb_logo 

              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 

        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 

https://www.youtube.com/watch?v=6tL_m68L5c4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2QnOSWJZB1s&feature=emb_logo


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. 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 

 Фахівці Сарненського МЦ також  провели 

Всеукраїнський день БПД. Під час заходу були і цікаві 

розмови, "гострі" питання, дискусії не тільки із 

фахівцями Сарненського МЦ, а й із 

високопрофесійним адвокатом, смакування 

оригінального печива “БПД”, перегляд цікавого відео 

про життя центру, а ще - участь у турнірі із “Правової 

монополії”. Усе це за один день "пережили" юні гості, 

які завітали до Сарненського МЦ. Аналогічні заходи були проведені у всіх бюро 

правової допомоги Сарненського МЦ. 

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.  

          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 
 

У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили вуличні 

інформування, флешмоби, марафони з метою 

інформування населення та поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів. До 

прикладу, на центральній площі міста фахівці 

Сарненського МЦ, об’єднавши зусилля із 

партнерами, долучилися до молодіжного марафону 

до Дня боротьби зі СНІДом, який відбувся за 

підтримки Сарненської РДА. Зокрема, усі присутні 

заходу мали можливість дізнатися про всі види 

правових послуг, а також де їх можна отримати , а 

головне – способи захисту прав громадян. 

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

Студенти Рівненського державного гуманітарного університету мали 

можливість поспілкуватися з директоркою Рівненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Аллою Негрей  та головним 

спеціалістом місцевого центру Олександром Биковим під час лекції на тему: 

«Безоплатна правова допомога як інструмент захисту прав людини». На зустрічі 



були присутні студенти різних 

спеціальностей та напрямків підготовки. 

Свій виступ директорка місцевого центру 

розпочала, визначивши основні принципи 

на яких ґрунтується робота місцевого 

центру: «Відповідальність в роботі та якість 

надання правових послуг – основні 

принципи роботи системи БПД на 

Рівненщині. Підтримка якісної комунікації з 

клієнтами завдяки високому рівню кваліфікації працівників місцевого центру - 

запорука зростання іміджу системи в регіоні».  

Головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги місцевого центру 

проведено виховну годину для студентів 21- П 

групи "STOP булінг. Булінг – це відносно 

новий термін для пересічного громадянина, 

зміст якого кожен із нас не просто знає, а в 

більшості випадків стикався з цим явищем у 

дитинстві.  «Булінг» – це агресивна поведінка 

щодо окремої особи або групи, з метою 

приниження, домінування, фізичного чи 

психологічного самоствердження. Всі діти рано або пізно стикаються з булінгом: 

або в якості жертви, або в якості кривдника, або в якості свідка. Всі ці ролі 

накладають руйнівний вплив на особистість дитини.  

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 
 

З метою розвитку людського 

потенціалу, зокрема, пулу юристів 

упродовж січня-лютого, у 

Регіональному центрі проходив 

черговий конкурс з відбору адвокатів, 

які залучатимуться до надання БВПД. 

15 січня пройшов перший етап 

конкурсу. Всього до участі у 

черговому етапі конкурсу було 

допущено 25 адвокатів, з них 24 

пройшли дистанційний курс «Вступ 

до системи надання безоплатної 

правової допомоги». Адвокатів, зокрема, оцінюють за критеріями стажу 



адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування дисциплінарних 

стягнень, результатів проходження дистанційного курсу. 

За результатами першого етапу конкурсу, прийнято рішення допустити до 

участі у другому етапі 24 адвокати із 25. 

Комісія, опрацювавши подані 

адвокатами документи, які були 

сформовані у відповідні досьє, визначила 

підсумкову оцінку кожного із них. Як 

свідчать результати дистанційного 

навчання, адвокати показали ґрунтовні 

знання та отримали відмінні оцінки. 

2 січня пройшов другий етап 

конкурсу з відбору адвокатів у форматі 

індивідуальних співбесід з адвокатами. 

Серед тих, хто успішно пройшов всі 

етапи конкурсу (всього 24 адвокати) та 

виявив бажання співпрацювати з системою БПД Рівненщини – адвокати, які 

нещодавно отримали свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю і мають 

невеликий досвід у цій сфері (від 6 місяців), а також ті, що вже мають значний 

досвід роботи у юриспруденції (до 26 років) 

  На Рівненщині відбувся 

круглий стіл «Адвокатура: стан і 

перспективи» за участі заступника 

Міністра юстиції України Іванни 

Смачило, директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській 

області Василя Овдіюка, начальника 

ГТУЮ у Рівненській області Оксани 

Сальчук, голови Ради адвокатів 

Рівненської області Сергія 

Удовиченка, членів Ради адвокатів та 

Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Рівненської 

області.Відкриваючи круглий стіл, заступник Міністра юстиції Іванна Смачило 

наголосила на особливій ролі 

адвокатури при здійсненні 

судочинства та забезпеченні 

конституційних прав громадян. На 

сучасному етапі, під час реформування 

судових та правоохоронних органів, є 

необхідність вносити зміни до 

законодавчих актів, які регулюють 

діяльність адвокатури та участі 

адвокатів при здійсненні захисту та 

представництва інтересів громадян у 

судах. 

 



«Минуле та майбутнє 

української адвокатури. Виклики 

сьогодення» - такою була тема 

перших щорічних адвокатських 

слухань імені Аптіка Й.А., 

проведених у Дубенському замку, 

які започаткували Рада адвокатів 

Рівненської області спільно з КДКА 

Рівненської області та Регіональний 

центр з надання БВПД у Рівненській 

області. Участь у ньому взяли 

близько 50 адвокатів й правознавців 

не лише з Рівненської, а й 

Волинської, Львівської, Одеської областей та м. Києва. Зі вступним вітальним 

словом перед учасниками слухань виступили Голова Ради адвокатів Сергій 

Удовиченко, Голова КДКА Рівненської області Світлана Сурикова та директор 

Регіонального центру з надання БВПД У Рівненській області Василь Овдіюк.У 

своєму вітальному слові очільники адвокатури та системи БПД говорили про 

майбутнє української адвокатури, роль адвоката в системі правосуддя, принципи 

справедливості та доброчесності в адвокатській професії наголошували на тих 

проблемах та питаннях, які на сьогодні є важливі для суспільства, а також 

необхідності тісної співпраці адвокатів і системи БПД. Доповідачами на заході 

були яскраві, харизматичні та успішні адвокати України: Олександр Дроздов, 

Андрій Осіпов, Оксана Дитинко, Барбара Калюжна, Юлія Щербяк, які у 

дискусійних платформах виступили з такими цікавими темами, як «Адвокатська 

діяльність – супер місія порятунку клієнта чи бізнес?», «Адвокат і служіння 

Феміді», «Клієнт – твій ворог чи партнер?», «Захист у резонансних справах», 

«Робота з «токсичними клієнтами», Адвокат, як оратор та спікер для медіа» та ін. 

31 січня директор 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василь 

Овдіюк та голова ГО «Центр 

медіації та діалогу» Тетяна 

Водоп’ян підписали Меморандум 

про співробітництво. Учасники 

відзначили, що медіація у всьому 

світі є однією з найпопулярніших 

форм урегулювання конфліктів. 

Вона дає можливість уникнути 

втрати часу в судових розглядах та 

додаткових і непередбачуваних 

матеріальних витрат. 



ГО «Центр медіації та діалогу» 

має значний досвід у вирішенні 

різноманітних конфліктних 

ситуацій. Керівник Тетяна Водоп’ян 

тривалий час займається 

адвокатською практикою та є 

сертифікованим медіатором, як і 

інші члени громадської організації 

Анна Шліхта та Юлія Мельничук.  

Спільна праця системи БПД та 

ГО «Центр медіації та діалогу» 

забезпечить рівний доступ громадян 

до медіації та правосуддя. 

25 лютого В приміщенні 

Рівненського апеляційного 

суду відбувся круглий стіл, 

організований апеляційним 

судом, Регіональним 

центром з надання БВПД у 

Рівненській області та 

громадською організацією 

«Центр медіації та діалогу». 

Участь у заході взяли судді 

Рівненського апеляційного 

та міського судів, працівники 

Регіонального й місцевого центрів з надання БВПД, адвокати та медіатори. 

Перед присутніми виступив професор, медіатор Апеляційного суду четвертого 

федерального округу США Френк Лейні , 

який є медіатором більше, ніж 30-річним 

досвідом роботи і провів понад 4000 

медіацій, від випадків між сусідами та 

сімейних спорів до багатомільйонних 

кейсів у федеральних апеляційних судах. 

Як зазначив Френк Лейні, медіація є 

однією з найпопулярніших форм 

врегулювання конфліктів у світі. 

Найчастіше медіація застосовується у 

сімейних і трудових спорах, в деяких 

випадках і у кримінальних. Відтак, 

розповів про виникнення медіації в США 

і в Північній Кароліні, ознайомив з 



основними етапами і стилями проведення медіації, а також поділився досвідом з 

власної практики , детально зупинився на особливостях роботи медіатора, 

підкреслив , наскільки важливо для нього бути незалежним та неупередженим 

стосовно сторін та суті спору, розповів про методи з медіації, які можуть сприяти 

комунікації адвоката з клієнтами, опонентами, колегами , партнерами, тощо. Під 

час обговорення Голова Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович, 

директор Регіонального центру Василь Овдіюк, Голова громадської організації 

"Центр медіації та діалогу" Тетяна Водоп'ян висловили своє бачення щодо 

запровадження медіації в Україні. Усі виступаючі досялги одностайної думки щодо 

прискорення запровадження вирішення позасудових спорів, створення центрів 

медіації, що потребує внесення змін до діючого законодавства. Актуальною 

залишається тема підготовки сертифікованих медіаторів для швидкого та 

ефективного досудового способу вирішення спорів. 

Заступником директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області 

взято участь у проведенні 

навчально-методичного 

семінару для працівників 

прокуратури області. У 

приміщенні прокуратури 

Рівненської області відбувся 

навчально-методичний семінар 

«Проблемні питання при 

розгляді звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах 

прокуратури». На запрошення керівництва прокуратури області у вказаному заході 

взяв участь заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області, регіональний координатор 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Сергій Іллюк.  

З метою підвищення 

кваліфікації начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

БПД Ірина Дубровська взяла 

участь у  тренінгу «Як реалізувати 

своє виборче право?» (особливості 

голосування ВПО та інших 

мобільних категорій громадян), 

який пройшов 22.06.2019 у 



Правовому клубі Pravokator Харків.  

        Директор Сарненського МЦ з надання БПВД 

Юлія Міхнова взяла участь у Районній координаційній 

раді з питань, сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статті та торгівлі 

людьми обговорено законодавче врегулювання даної 

проблеми, поняття, види домашнього насильства, яка 

пройшла у Сарненській райдержадміністрації. 

Для активної взаємодії із 

органами ОМС, спрямованої на 

посилення правової спроможності 

територіальних громад, та в рамка 

виїзних прийомів громадян, правники 

Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги проводили робочі зустрічі та 

семінари із головами та працівниками 

сільських рад, на яких обговорювалися 

актуальні для громади питання, надавалася методична допомога, проводилось 

консультаційні заходи щодо підтримки ініціатив, що посилюють правові 

можливості громади. До того ж, фахівці центру та бюро правової допомоги брали 

участь у  семінарах та нарадах для сільських, селищних голів. До прикладу, такий 

захід був проведений 24.10.2019 у Чудельській сільській раді. 

Правники Сарненського МЦ 

продовжили налагоджувати та закріплювати 

співпрацю з органами державної влади та 

іншими партнерами БПД шляхом 

проведення спільних правопросвітницьких 

заходів (семінарів, круглих столів, робочих 

зустрічей). Зокрема, заступник начальника 

Березнівського бюро правової допомоги 

Юлія Пахальчук провела семінар для осіб, 

які перебувають на обліку, як безробітні зі 

статусом учасника бойових дій на тему "Доступ до безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги для учасників АТО" у Березнівській районній філії 

Рівненського обласного центру зайнятості.  



09 жовтня 2019 року головним спеціалістом відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» місцевого центру було продовжено роботу мобільного пункту 

консультування на території 

Берегівської сільської ради 

Дубенського району. Діяльність даного 

пункту спрямована на розширення 

доступу жителів даного села до 

безоплатної правової допомоги, 

зокрема до правової інформації, 

правових консультацій та інших 

правових послуг. Під час візиту 

відбулася зустріч із старостою села та спеціалістами Мобільної бригади соціально 

– психологічної допомоги Української фундації громадського здоров’я, під час якої 

було повідомлено про основні форми діяльності системи безоплатної правової 

допомоги, зокрема Дубенського бюро правової допомоги, та узгоджено питання 

подальшого співробітництва, проведення виїзних прийомів громадян у приміщенні 

сільської ради та виїзди до неблагополучних сімей. 

Про недопущення 

порушення права іноземців на 

безоплатну правову допомогу 

говорили юристи і 

поліцейські.«Не знання закону 

не звільняє від 

відповідальності». Чи мають 

рівні з громадянами України 

права та обов’язки іноземці та 

особи без громадянства на ряду з 

громадянами України? Як представники інших держав можуть захищати свої права 

в Україні? Яким чином іноземці та особи без громадянства можуть реалізувати своє 

право на безоплатну вторинну правову допомогу? Ці питання були порушені під 

час семінару-наради, що 

відбувся у Регіональному 

центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Рівненській області.  

Журналістам розповіли як 

на практиці система БПД 

допомагає відновлювати 

справедливість. «Безоплатна 

правова допомога - як 

інструмент соціальної 



справедливості» - під такою назвою у Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області пройшла пресконференція для 

представників регіональних ЗМІ. Медійники краю дізнались не лише про 

український досвід з надання безоплатної правової допомоги соціально 

незахищеним категоріям громадян, але, через призму життєвої історії клієнтів 

системи БПД, більше дізнались про роботу регіонального та місцевих центрів 

БВПД а також бюро правової допомоги. 

Сюжет з пресконференції журналістів «СФЕРА-ТВ», за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhHpj5zAlX4 

Згідно Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», 

затримані та засуджені особи мають 

право на безоплатну правову допомогу. 

Відтак, фахівці системи БПД 

Рівненщини постійно працюють над 

забезпеченням дотримання права на 

БВПД цієї категорії громадян. Разом з 

тим, вже не як державна інституція, а на волонтерських засадах, опікується 

питаннями захисту прав засуджених та їх соціальною адаптацією на свободі, 

Благодійна організація «100 відсотків життя Рівне», що представлє інтереси БО 

«Free Zone» в Рівненській області. Тож враховуючи спільні напрямки роботи, було 

вирішено підписати Меморандум про співпрацю.  

 На робочій зустрічі директорка 

Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД Алла Негрей разом з 

представниками відділу зв'язків з 

громадськістю Управління патрульної 

поліції в Рівненській області, обговорили 

перспективи та напрямки здійснення 

правопросвітницької діяльності. 

Співпраця з поліцією є важливою для 

спільного інформування населення з правових 

питань та створення дієвої системи 

правопросвітництва. 

Відбулось підписання меморандуму про 

співпрацю Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД та  ВГО «Інститут «Республіка» в 

місті Рівне. Консолідація зусиль важливий крок 

до забезпечення рівного доступу громадян до 

https://www.youtube.com/watch?v=dhHpj5zAlX4


правосуддя, права громадян на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу, здійснення спільних заходів з політичної просвіти, активізації та 

залучення громадян до впливу на розвиток власної громади, а також обговорення 

нею актуальних реформ в Україні. 

    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 
 

Задля виконання пріоритетного завдання – децентралізація системи 

безоплатної правової допомоги Регіональним центром посилюється взаємодія з 

місцевими центрами БПД у обміні 

досвідом, прийнятті управлінських 

рішень та покращенні результативності 

роботи в регіоні. 4 січня у приміщенні 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 

відбулося засідання керівної ради 

директорів системи надання БВПД 

Рівненщини під головуванням директора 

Регіонального центру Василя Овдіюка. 

Участь у заході взяли директори Рівненського та Сарненського місцевих 

центрів Алла Негрей і Юлія Міхнова, а також начальники відділів Регіонального 

центру. Під час засідання керівної ради 

обговорювалися чимало питань, 

зокрема, підбито підсумки діяльності 

системи безоплатної правової 

допомоги Рівненщини за минулий та 

окреслювалися основні напрямки 

роботи на поточний рік, а також 

питання щодо формування штатного 

розкладу Регіонального та місцевих 

центрів з надання БВПД Рівненської 

області та формування кошторису 

асигнувань центрів на 2019 рік. 

Керівник Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

детально зупинився на питанні основних показників діяльності системи БПД , 

окреслив перспективи розвитку та завдання на поточний рік, які полягають, 

насамперед, у спрямуванні зусиль на вдосконалення доступу до безоплатної 

правової допомоги, покращення якості її надання, налагодженні партнерських 

мереж системи БПД, посилення правової спроможності громад т , а також 

підвищення ефективності роботи системи та оптимізація внутрішніх процесів 

проведення правопросвітницької діяльності. 



Задля виконання пріоритетного завдання – децентралізації системи 

безоплатної правової допомоги Регіональним центром посилюється взаємодія з 

місцевими центрами БПД у обміні досвідом, прийнятті управлінських рішень та 

покращенні результативності роботи в регіоні. В Регіональному центрі були 

підведені підсумки перших п’яти  місяців роботи,  під час спільного семінару-

наради, працівників та партнерів системи БПД а також адвокатів, що надають 

БВПД, на тему: «Актуальні питання діяльності системи БВПД області у 2019 році. 

Покращення взаємодії та результативності. Обмін досвідом». Участь у семінарі 

взяли працівники системи БВПД Рівненщини, голова Ради адвокатів Рівненської 

області Сергій Удовиченко, адвокати котрі надають БВПД та представники 

Інституту сімейних радників. Не достатній рівень правосвідомості українського 

суспільства- виклик, що сьогодні стоїть перед системою БПД. Одним з 

найефективніших методів правопросвітництва залишається якісно- надана 

безоплатна правова допомога, особам які її потребують. Тому питанню створення 

моделі управління якістю на ґрунті співпраці адвокатури та системи БПД було 

приділено значну увагу під час семінару-наради. Зокрема голова Ради адвокатів 

Рівненської області Сергій Удовиченко, розповідав про необхідність постійно 

піднімати кваліфікаційний рівень адвокатів, в тому числі освоюючи роботу в 

електронних сервісах. В свою чергу, директор Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк наголосив на потребі вибудовувати 

спільно механізм моніторингу якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Окрім того, під час заходу працівники місцевих центрів та бюро а також 

адвокати обмінялись набутим досвідом та кращими практиками надання правової 

допомоги. Зокрема мова йшла про роботу фронт-офісів, проведення 

правопросвітницьких заходів. 



Основними формами 

взаємодії між РЦ та МЦ, бюро 

правової допомоги є проведення 

спільних нарад, комунікативних і 

правопросвітницьких заходів, 

моніторингу роботи та проведення 

регулярних внутрішніх навчань та 

нарад. До прикладу, 01.04.2019 на 

нараді для фахівців Сарненського 

МЦ, яка відбулася під 

головуванням директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василя 

Овдіюка та директора Сарненського 

місцевого центру з надання БВПД Юлії 

Міхнової підсумовано діяльність кожного 

відділу та центру в цілому за 1 квартал 

2019 року. До того ж обговорено: 

співвідношення видачі доручень 

адвокатам, які співпрацюють із центром 

та наказів  про уповноваження штатних 

працівників для надання БВПД; 

проаналізовано показники по усім 

напрямках діяльності центру; поширення позитивного досвіду 

правопросвітницьких кейсів, а також позитивної практики надання БВПД 

адвокатами та фахівцями центру; зроблено аналіз роботи мережі дистанційних та 

мобільних точок доступу до БПД; обговорено основні напрями та план роботи на 

наступний звітний період; 

Безоплатна правова допомога невпинно розвивається та вдосконалюється, 

адже саме система БПД виступає гарантом 

забезпечення конституційних прав 

громадян. Сьогодні ж у Регіональному 

центрі з надання БВПД вирішили поєднати 

приємне з корисним. З нагоди відзначення 

Дня Державного Прапора та Дня 

Незалежності України, працівники системи 

зібрались на урочистості, долучившись до 

Всеукраїнського синьо-жовтого флешмобу. 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 грудня 2019 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 1807 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

•   24 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

•   101 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

•   1039 – для здійснення захисту за призначенням;  

•   119 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

•   31 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

•   78 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 

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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  
 

•   Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень поквартально за 
звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними періодами минулого року 
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•    Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим 
підсумком 

 

Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД 
в розрізі категорій осіб 

 

Адмін затримання
1% Адмін арешт

6%

Кримінальне 
затримання

17%

Захист за 
призначенням

57%

Окрема 
процесуальна дія

7%

ПЗМХ
2%

ст.537
4%

Засудженим
6%

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І 

кварт 

ІІ 

кварт 

ІІІ 

кварт 

IV 

кварт 
Всього 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
5 9 7 3 24 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 

арешт 
5 32 28 36 101 

3 

Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
94 61 90 68 313 

4 Для здійснення захисту за призначенням 235 225 268 311 1039 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних 

дій у кримінальних провадженнях 
28 35 36 20 119 

6 

У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру 
8 9 6 8 31 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
0 0 0 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час виконання 

вироків відповідно до статті 537 КПК 
19 20 18 21 78 

9 

Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі 

26 21 34 21 102 

 Разом за всіма категоріями осіб 420 412 487 488 1807 



 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
 

За період з 01 січня по 31 грудня 2019 року місцевими центрами з надання 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 19129 звернень клієнтів, 16847 

особам було надано правову консультацію, 2282 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

рішення про надання БВПД по 2225 зверненням та надано 694 доручень адвокатам 

та 1655 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 57 письмовим зверненням було надано відмову у 

наданні БВПД. 

•   Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з 
аналогічними періодами минулого року 

 
•   Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за 

звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ 
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Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

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

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 
звітний період наростаючим підсумком 

№   
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстров

аних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консульта

цій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним 
юристам 

1 Рівненський МЦ 13131 11620 1511 1460 567/1008 
2 Сарненський МЦ 5998 5227 771 765 127/647 
 Разом 19129 16847 2282 2225 694/1655 

 

Протягом 2019 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: сімейного права 3181 (17,3%), інших 

правових питань 3569 (19,4%), з питань спадкового права 2009 (10,9%), іншого 

цивільного права 2011(11,0%), земельного права 1132 (6,2%), житлового права 

1610 (8,8%) 
 

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань 
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№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість зареєстрованих звернень 

І 
кварт. 

ІІ 
кварт. 

ІІІ 
кварт. 

IV 
кварт 

Разом 

1 Рівненський МЦ 3375 3186 3413 3157 13131 
2 Сарненський МЦ 1300 1119 1099 2480 5998 

               Разом за всіма центрами 4675 4305 4512 5637 19129 



Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 

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

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 
з/
п 

Категорія питань звернення 

 Кількість опрацьованих звернень 

І кварт. 
ІІ 

кварт. 
ІІІ 

кварт. 
IV 

кварт 
Разом 

1 соціальне забезпечення 139 133 232 158 662 
2 житлового права 437 339 436 398 1610 
3 сімейного права 867 800 826 698 3181 
4 спадкового права 604 477 472 456 2009 
5 земельного права 257 303 284 288 1132 
6 договірного права 42 41 48 41 172 
7 трудового права 146 169 153 148 616 
8 адміністративного права 308 256 225 272 1061 
9 іншого цивільного права 627 594 588 302 2011 

10 виконання судових рішень 23 24 190 306 543 
11 Інші питання 1137 1035 815 582 3569 
12 Неправове питання 2 13 4 0 19 
13 Медичне 9 11 6 7 33 
14 Пенсійне 53 69 49 1507 1678 
15 Податкове 7 15 7 31 60 

•    Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 
 

 
•   Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 
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0,4%

від 18 до 35 
років
14,7%

від 35 до 60 
років
51,0%

більше 60 
років
33,9%



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

1636 (73,59 %), особам з ознаками інвалідності 212 (9,54 %), учасникам бойових 

дій 163 (7,33 %). 

• Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом 2019 року було: 

•   здійснено 379 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 243 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

•   загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

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

дистанційних консультаційних пунктів склала 2884 осіб, в тому числі 1211 осіб 

звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 1673 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

•   надано методичну допомогу 152 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

•   розміщено у ЗМІ 840 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

•   проведено 2744 правопросвітницьких заходів. 

•   надано 1735 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 

місцевих центрів дивись у таблицях 5-11. 

 

 

Малозабезпечені
73,59%

Інваліди
9,54%

Учасники бойових 
дій

7,33%

Свідки/потерпілі у 
кримінальних провадженнях

0,54%

Внутрішньо 
переміщені особи

0,85%

Особи, що мають 
особливі заслуги 

перед Батьківщиною
0,13%

Діти, які не належать 
до жодної категорії

1,30%

Особи засуджені до 
покарання у вигляді 

позбавлення волі
4,77%

Реабілітовані
0,18%

Особам, що постраждали від 
домашнього насильства

1,75%



Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з 
питань надання БПД (в тому числі РЦ) 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних 
пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх 

послугами 

І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт. IV кварт Разом 

1 Рівненський МЦ 153/569 97/516 103/520 107/533 460/2138 
2 Сарненський МЦ 110/165 51/210 55/185 46/186 262/746 
 Разом 263/734 148/726 158/705 153/719 622/2884 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість випадків надання методичної допомоги 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV кварт Разом 

1 Рівненський МЦ 16 30 23 31 100 
2 Сарненський МЦ 9 10 19 14 52 
 Разом 25 40 42 45 152 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт. IV кварт Разом 

1 Рівненський МЦ 161 111 96 30 398 
2 Сарненський МЦ 77 103 90 79 349 
3 РЦ 28 24 21 20 93 
 Разом 266 238 170 129 840 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт. IV кварт Разом 

1 Рівненський МЦ 405 375 497 563 1840 
2 Сарненський МЦ 215 212 257 220 904 
 Разом 620 587 754 783 2744 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІ квартал IV кварт Разом 

1 Рівненський МЦ 369 350 380 385 1484 
2 Сарненський МЦ 63 61 65 62 251 
 Разом 432 411 445 447 1735 



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу 

З 01 січня по 31 грудня 2019 року центри з надання БВПД у Рівненській 

області були фактично профінансовано на 10997,9 тис. грн. за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги», що становить 98,6 % від передбачених 

кошторисом видатків на даний період, та на 9852,1 тис. грн за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів 

з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. 

•   Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 
бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого 
року   

 

 
 

У 2019 році касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД 

становили 9852,0 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані 

послуги адвокатів станом на 31 грудня становив 9852,0 тис. грн. Кредиторська 

заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 0 тис. грн. 

•   Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 

аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік 

 

 

11450,2 10997,9
8585,4

9852,1

2018 рік 2019 рік

Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн.

КПК ВК "3603020" КПК ВК "3603030"

8585,2

9852

загалом за 2018 рік загалом за 2019 рік

Касові видатки адвокатам за надані послуги, тис. грн.



Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 
наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік 

 

Так, у 2019 році касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням по 

кримінальним провадженням становили 7808,03 тис. грн що становить 79,3% від 

загальних касових видатків по даній бюджетній програмі),  по дорученням по 

цивільно-адміністративним справам – 1901,61 тис. грн. (19,3%) та видатки на 

оплату послуг перекладачів – 142,31 тис. грн. (1,4%). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

 

9852 9852 9852

Затверджено кошторисом на 
2019 рік

Виплати адвокатам Зареєстровані фінансові 
зобов'язання

Касові видки та зареєстровані фінансові зобовязання за 
надані послуги адвокатам, тис. грн. 

№ 

з/

п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. 

грн 

І кварт ІІ кварт ІІІ кварт IV кварт Разом 

1 Захист за призначенням 397,27 2367,24 1014,7 1598,36 5377,61 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 5,05 35,39 25,7 15,39 81,53 

3 
Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 0 16,04 37,76 31,56 85,38 

4 
Кримінальне затримання/тримання 
під вартою 173,08 641,79 288,42 381,17 1484,46 

5 

Цивільні/адміністративні справи 
(особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-
12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві 
центри) 

171,86 561,97 596,51 571,27 1901,61 

6 

Засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплі-нарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження 
волі 

94,11 373,91 86,7 103,9 658,6 

7 

За ухвалою суду у кримінальних 
провадженнях щодо продовження, 
зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного 
характеру у процедурах, пов’язаних з 
видачею особи (екстрадицією), або у 
разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПКУ 

8,92 49,48 25,97 36,08 120,45 

8 
Видатки на оплату послуг залучених 
перекладачів 25,01 25,67 37,99 53,64 142,31 

 Разом 875,3 4071,49 2113,78 2791,38 9851,95 


