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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
Доступ і надання безоплатної правової допомоги

Центри з надання вторинної безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області постійно
працюють  над  реалізацією  основних  вимог  Конституції  України  щодо  прав  і  свобод  кожного
громадянина України.  Питання надання безоплатної  правової  допомоги на сьогодні  врегульовано
Законом України «Про безоплатну правову допомогу» який набрав чинності 9 липня 2011 року. Згідно
з частиною першою статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках,
передбачених  законом,  ця  допомога  надається  безоплатно.   Отримати  таку  допомогу  має  право
кожен  хто   звернеться  за  наданням  зазначеної  допомоги.  На  допомогу  мають  право  не  лише
громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які
перебувають під юрисдикцією України.

Саме  тому   Регіональний  та  місцеві  центри  з  надання  вторинної  безоплатної  правової
допомоги  у  Хмельницькій  області  забезпечують  та  виконують  одне  із  пріоритетних  завдань  на
сьогоднішній час - спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги та розширення
можливостей надання  безоплатної правової допомоги. Беручи до уваги вимоги сьогодення та чинне
законодавство, центрами заплановано та виконано ряд заходів для покращення доступу суб’єктів до
правової  допомоги,  забезпечено  розвиток  мережі  дистанційних  та  мобільних  пунктів  доступу  до
безоплатної правової допомоги.

Протягом 2016 року здійснено чимало заходів для налагодження партнерських стосунків із
провайдерами  первинної  правової  допомоги  та  розширення  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги. Забезпечено реалізацію 
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15  січня  Регіональний та  місцеві центри підписали  договір  про  співпрацю  із     Хмельницьким
благодійним фондом «Хесед Бешт». Тепер, відповідно до цього договору, у місцевих представництвах
фонду за  потреби працюють дистанційні  консультаційні  пункти  для  надання безоплатної  правової
допомоги населенню, правові консультації підопічним благодійного фонду фахівці  центрів надають
також у телефонному режимі або за допомогою Skype-зв'язку.

Зокрема  консультування  підопічних  благодійного  фонду  онлайн  постійно  практикують  у
Шепетівському місцевому центрі з надання БВПД. Семінари для працівників та клієнтів благодійної
організації проводили у Шепетівці та Старокостянтинові.

З ініціативи Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області та Хмельницького
місцевого  центру  з  надання  БВПД  відбулася  робоча  зустріч  фахівців  центрів  із  представниками
Центру допомоги учасникам АТО та сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції.

За  результатами  обговорення  прийняли  рішення  підписати  договір  про  співпрацю  та
взаємодію і таким чином спільно вирішувати питання надання всебічної допомоги учасникам АТО.
Окрім  того,  під  час  зустрічі  узгодили  графік  роботи  мобільного  консультаційного  пункту,  який
створено на базі центру допомоги учасникам АТО.
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Ще одна подія квітня, про яку варто згадати, — завершення     спільного проекту Хмельницького
місцевого  центру  з  надання  БВПД та  Благодійної  організації  “Фонд  родини Кольгофер”, у  рамках
якого було  здійснено 21  виїзний  прийом  громадян  у  найвіддаленіших  населених  пунктах
Летичівського району,  надано кваліфіковану безоплатну правову допомогу понад 100 жителям цих
громад.

У межах проекту Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено  22 виїзних прийоми громадян на території Летичівського та Ярмолинецького
районів  у  приміщеннях  місцевих  рад  при  підтримці  БО  «Фонд  родини  Кольгофер»  (організація
виїзних  консультаційних  прийомів  в  територіальні  громади  Летичівського  району).  Загалом  на
проведення виїзних прийомів громадян залучено більше 10,5 тис. грн коштів благодійної організації.
Також здійснено 18 виїзних прийомів громадян у складі «мобільних соціальних офісів» при районних
державних адміністраціях у територіальних громадах. 

Так,  13  червня  у  Солобковецькій  сільській  раді  Ярмолинецького  району  відбувся  виїзний
прийом громадян. За правовою консультацією до начальника відділу взаємодії з суб'єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Ірини
Ярусевич звернулося п'ятеро громадян. Вони потребували фахової допомоги у вирішенні проблемних
питань у сфері трудових правовідносин, земельних спорів та роз'яснень щодо оформлення субсидій.
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Тема  реформування  органів  юстиції  значною  мірою  визначала  особливості
правопросвітницької роботи працівників центрів з надання БВПД Хмельниччини. Зокрема, у травні
про  реформи,  які  стосуються  надання  безоплатної  правової  допомоги,  студентам  юридичного
факультету Хмельницького інституту  ім.  Блаженнішого Володимира,  Митрополита Київського  і  всієї
України (МАУП) розповіла заступник директора регіонального центру Олена Варфоломєєва.

Проте,  незважаючи  на  зміни  в  структурі  центрів,  якісну  правову  допомогу  місцеві  центри
продовжували  надавати  шляхом  розвитку  мережі  дистанційних  та  мобільних  пунктів  доступу  до
безоплатної правової допомоги.  Вважаємо, що у 2016 році значно зросла довіра людей до поняття
“безоплатна правова допомога”. Регіональним центром для зручності проаналізовано напрацювання
місцевих центрів та висвітлено на офіційному веб-сайті  для всіх  охочих необхідні  відомості  щодо
можливості  отримання  правової  допомоги  в  режимі  Skype-консультування  (http://bit.ly/2a9KkEo)
та/або шляхом доступу до мобільних пунктів консультування (http://bit.ly/2a9KkEo).

Хмельниччина належить до тих регіонів, де утворено найбільшу кількість дистанційних пунктів
доступу до БПД - 56. Водночас впродовж дев'яти місяців 2016 року мобільні пункти доступу до БПД у
нашій  області  провели  174  виїзди,  під  час  яких  проконсультували  673  громадян  (детально  тут  -
http://bit.ly/2jQanIx). 

На виконання вищезазначеного всі місцеві центри з надання вторинної безоплатної правової
Хмельницької області протягом 2016 року забезпечили роботу дистанційних пунктів доступу до БПД
та провели виїзди до громадян.

До  прикладу  протягом  2016  року  Кам'янець-Подільським  місцевим  центром  з  надання
вторинної  безоплатної  правової  допомоги  забезпечено  роботу  41  виїзного  мобільного  пункту  та
діяльність 31 дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, постійно працюють
пункти  Skype-консультування  на  базі  бібліотек  «Бібліоміст»,  також  працівники  місцевого  центру
здійснюють виїзди до дистанційних мобільних пунктів для надання правової допомоги вразливим
категоріям населення.
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Наприклад, 14 січня 2016 року начальник відділу попередньої роботи з клієнтами Кам’янець-
Подільського місцевого центру Аліна Задорожна та головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами
надання  первинної  правової  допомоги  Вадим  Пархоменко  здійснили  черговий  робочий  візит  до
Новоушицького району.

Працівники  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  вторинної  безоплатної
правової  допомоги  протягом  2016  року  провели  138  виїзди  мобільних  пунктів  консультування
громадян,  надано  консультації  та  роз'яснення  законодавства  528  громадянам  та  прийнято  36
звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, на території юрисдикції
Старокостянтинівського місцевого центру діє 13 дистанційних пунктів консультування громадян.

З метою розширення доступу до БПД та з метою налагодження конструктивної співпраці між
Старокостянтинівським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та
військовою частиною А3267, сторонами був підписаний

договір  про  співпрацю,  в  якому  передбачили
створення  мобільного  пункту  консультування
громадян.

Протягом 2016 року за отриманням правової консультації зверталися громадяни, які змогли
отримати відповіді на поставлені запитання в режимі online (8 скайп-консультувань). 

2 листопада 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для
жителів  Теофіпольського  району  в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту
Старокостянтинівського МЦ начальник відділу  «Теофіпольське бюро правової допомоги» Людмила
Кобера  та  головний  спеціаліст  Тетяна  Віркун  проконсультували  жителів  села  Поляхова  на  базі
сільської ради. Питання стосувались соціального забезпечення, зокрема призначення та перерахунку
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житлових субсидій,  порядку виділення земельних ділянок та забезпечення житлом учасників АТО
тощо.

Шепетівським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
протягом  2016  року  здійснено  78  виїзних  прийомів  громадян  та  забезпечено  діяльність  12
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. Під час виїзних прийомів громадян
прийнято 299 осіб. Крім того, Шепетівський місцевий центр з надання БВПД постійно консультував
громадян у скайп-режимі (надано 22 консультацій). 

До прикладу, здійснено виїзди мобільного консультаційного пункту
громадян  до  Білогірського  (10.02.2016  року)  і  Полонського  (19.01.2016
року)  будинків-інтернатів  для громадян похилого віку та інвалідів,  та  до
Ізяславської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів
(19.02.2016 року). Під час виїздів до вищевказаних закладів забезпечено
роботу дистанційних пунктів доступу для громадян похилого віку, інвалідів
та  дітей  сиріт.  З   працівниками  та  особами,  що  перебувають  в  них,
проведено  зустрічі,  поширено  інформаційні  матеріали  про  роботу
Шепетівського місцевого центру та доведено до відома порядок звернення
до центру.

Хмельницький місцевий центр  з  надання БВПД протягом 2016  року  забезпечив роботу  25
дистанційних  пунктів,  провів  12  скайп-консультувань,  під  час  яких  було  надано  43  консультації.
Здійснено понад 90 виїздів до мобільних пунктів та надано 359 консультацій бажаючим.

З метою розширення доступу до БПД для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які мають особливі
заслуги  та  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною,  осіб,  які  належать  до  числа  жертв
нацистських  переслідувань  начальником  відділу  взаємодії  із  суб’єктами надання  БППД здійснено
забезпечення діяльності  мобільного консультативного пункту на базі  Хмельницького геріатричного
пансіонату для ветеранів війни та праці. 

                               

Протягом  2016  року  начальником  відділу  попередньої  роботи  з  клієнтами  здійснено
забезпечення  діяльності  мобільного  консультативного  пункту  на  базі  Хмельницького  обласного
госпіталю ветеранів війни.

Спеціалістами  Хмельницького  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги і фахівці  Центру допомоги учасникам АТО провели прийоми громадян у рамках роботи
мобільного консультаційного пункту. 
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З метою розширення доступу до БПД для внутрішньо переміщених осіб,  а також в рамках
виконання  доручення  Прем’єр-мiнiстра  України  від  21  квітня  2016  року  №  13387/1/1-16  щодо
реалізації  завдань,  передбачених  Рекомендаціями  парламентських  слухань  на  тему  "Стан
дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій  території  України  та  на  тимчасово  неконтрольованій  території  в  зоні  проведення
антитерористичної  операції”,  затвердженими  постановою  Верховної  Ради  України  від  31  березня
2016 року № 1074-VII Регіональним центром проведене інформування вказаної категорії осіб щодо їх
прав і гарантій. Зокрема неодноразово висвітлено на сайті юридичні консультації, до прикладу, “Хто
має право на одноразову грошову допомогу?” (http://bit.ly/2eQEuJW).

В рамках планування інформаційної кампанії, яка спрямована на підвищення обізнаності про
права внутрішньо-переміщених осіб, зокрема щодо права на безоплатну правову допомогу, центри
Хмельницької області невідкладно провели ряд заходів. 1 червня 2016 року на базі Хмельницького
місцевого центру відбулась робоча зустріч  директора Хмельницького місцевого центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Григорія  Гоцького  та  начальника  відділу  взаємодії  з
суб'єктами надання первинної  правової  допомоги цього ж центру Ірина Ярусевич із  позаштатним
радником  Міністра  соціальної  політики  України  з  питань  внутрішньо-переміщених  осіб  Олегом
Майданюком. 

У  ході  зустрічі  сторонами  досягнуто домовленості  щодо подальшої  співпраці  і  координації
зусиль,  спрямованих  на  сприяння  наданню  якісної  первинної  та  вторинної  безоплатної  правової
допомоги внутрішньо переміщеним особам, проведення спільних комунікативних заходів у місцях
компактного проживання ВПО, забезпечення інформаційною продукцією щодо їх  прав,  організації
взаємодії  у  цьому  напрямку  із  органами  місцевого  самоврядування,  міжрайонними  центрами
зайнятості, громадськими організаціями, які опікуються проблемами ВПО.

                           

Директор  Хмельницького  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  та  начальник  відділу  взаємодії  з  суб'єктами  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги  Ірина  Ярусевич  15  червня  провели  робочу  зустріч  із  головою  громадської  організації
“Відродження 2015 РН” Т.Глущенко та її заступниками — Л.Губкою і Г.Афанасьєвою. 

Основне  завдання, яке  ставили  перед  собою
представники  місцевого центру,  організовуючи  зустріч  —
донести  до  керівництва громадської  організації,  що
опікується  внутрішньо переміщеними  особами,
інформацію про можливість отримання  безоплатної  правової
допомоги  у  місцевих центрах з надання БВПД. 

5 липня 2016 року під час  робочої  зустрічі  з  внутрішньо
переміщеними  особами  у гуртожитку  №  1  м.  Хмельницького
начальник відділу  взаємодії з  суб'єктами  надання  первинної
правової  допомоги Ірина Ярусевич та позаштатний радник Міністра соціальної  політики України з
питань ВПО Олег Майданюк проінформували присутніх про порядок отримання соціальних виплат,
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основні аспекти оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, про
систему надання безоплатної правової допомоги та категорії осіб, які мають право на таку допомогу.

            

23  вересня  2016  року  у  смт  Ярмолинці  фахівці
Регіонального  центру  та  Хмельницького  місцевого  центру  з
надання  БВПД провели  зустріч  із  внутрішньо  переміщеними
особами,  де  домовились  про  організацію  мобільного
консультаційного  пункту  на  базі  ЦНАПу  та  поспілкувалися  з
головою ГО "Спілка  учасників  бойових  дій  АТО Ярмолинець та
Ярмолинецького району". 

03  листопада у  Волочиську  заступник  директора
Регіонального центру Олена Варфоломєєва і  начальник відділу правопросвітництва та взаємодії  з
суб'єктами надання безоплатної  первинної  правової  допомоги Хмельницького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Ярусевич взяли участь у засіданні круглого
столу «Підвищення обізнаності про права внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області” на
базі Волочиського районного центру зайнятості». 

Організували захід Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Хмельницькій  області,  Хмельницький  місцевий  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  та  позаштатний  радник  Міністерства  соціальної  політики  України  з  питань  ВПО  Олег
Майданюк. Серед учасників засідання — голова Волочиської ОТГ Костянтин Черніченко, заступник
голови  Волочиської  ОТГ  Світлана  Івченко,  завідувач  юридичного  сектору  управління  Пенсійного
фонду України у Волочиському районі Оксана Круглова, представник управління праці та соціального
захисту населення Волочиської районної державної адміністрації Олена Курейко. 

У  ході  засідання  говорили  переважно  про  проблеми,  з  якими  переселенці  найчастіше
приходять до представників місцевої влади. Як констатували учасники круглого столу, щоб допомогти
внутрішньо переміщеним особам, необхідно об'єднувати зусилля і ресурси усіх інституцій. Крім того,
слід посилити інформаційну кампанію про права цієї категорії громадян.

Після обговорення представники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
та позаштатний радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО відвідали Волочиський
навчально-виховний комплекс у складі середньої загальноосвітньої школи І  ступеня та гімназії,  де
зустрілися з колективом школи та директором закладу Володимиром Ревуцьким, а відтак провели
бесіду зі старшокласниками про систему безоплатної правової допомоги в Україні.
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На  виконання  Плану  надання  безплатної  правової  допомоги  у  2016  році  в  Хмельницькій
області  протягом  2016  року  працівниками регіонального центру  та  місцевих  центрів  забезпечено
роботу мобільних консультативних пунктів для засуджених у місцях відбування покарання.

 26 вересня начальник відділу забезпечення якості надання правової допомоги та підвищення
кваліфікації  адвокатів  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у  Хмельницькій  області  Сергій
Дрелінський  разом  і  з   начальником  відділу  правової  інформації  та  консультацій  Хмельницького
місцевого  центру  з  надання  БВПД  Ольгою  Голдзіцькою  забезпечили  роботу  мобільного
консультативного  пункту  у  Райківецької  виправної  колонії  № 78  для  засуджених,  які  відбувають
покарання в установі; та проконсультували персонал колонії. 

З метою організації подальшої діяльності мобільного консультативного пункту в Райківецькій
виправній колонії провели робочу зустріч із керівництвом установи виконання покарань.

20  жовтня заступник  директора  Регіонального  центру  Олена  Варфоломєєва  спільно  із
директором Шепетівського місцевого центру з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Володимиром Бузилем,  головним  спеціалістом  відділу  організації  надання безоплатної  вторинної
правової  допомоги  регіонального  центру  Антоном  Ковалишиним  та  начальником  відділу
представництва  місцевого  центру  Євгеном  Оніщуком  провели  робочі  зустрічі  з  керівництвом
Шепетівської виправної колонії №98 та Замкової виправної колонії №58. Під час зустрічей обговорили
питання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які відбувають покарання у
колонії. Крім того, фахівці центрів провели інформаційні семінари для осіб, які відбувають покарання.
Засудженим  розповіли  про  можливість  одержати  безоплатну  правову  допомогу,  зокрема  про
порядок звернення до Регіонального центру та призначення адвокатів.
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21  вересня  проведено  зустріч  директора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталії Стьопіної та директора Хмельницького
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Григорія  Гоцького  з
спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Деяном Георгіевскі. 

Зважаючи  на  цілі  і  завдання  місії,  спостерігача
цікавило,  чи  звертаються  до  центрів  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги учасники АТО,
члени їхніх сімей та внутрішньо переміщені особи, яким
чином  відбувається  надання  їм  правової  допомоги,  а
також  які  правові  проблеми  найчастіше  виникають  у
зазначених категорій громадян.

Наталія  Стьопіна ознайомила  іноземного
спостерігача  з  основними принципами роботи  системи
безоплатної вторинної правової допомоги в Україні,  діяльністю регіонального та місцевих центрів,
типовою структурою місцевого центру, місією та завданнями бюро правової допомоги, розповіла, хто
має  право  на  безоплатну  вторинну  правову  допомогу,  пояснила  механізм  взаємодії  центрів  із
адвокатами та процедуру призначення захисника.

“З часу заснування місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до
них звернулося 150 учасників АТО та членів їхніх сімей, 29 переселенців. 52 з них (42 учасникам АТО
та 10 ВПО) у центрах було призначено адвокатів за державний кошт для представництва і захисту
їхніх інтересів у суді”, — зазначила Наталія Стьопіна.

На  завершення  зустрічі Деян  Георгіевскі подякував  своїм  співрозмовникам  за  вичерпну
інформацію, зазначивши, що вона корисна для нього не тільки як для спостерігача,  але й як для
юриста, та висловив думку про необхідність таких зустрічей у майбутньому.
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Детальна інформація за посиланням [ http://bit.ly/2dSplsN].

3 жовтня директор Регіонального центру Наталія Стьопіна побувала у Навчально-методичному
центрі  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Хмельницької  області,  де  провела  робочі
зустрічі з начальником центру, підполковником служби цивільного захисту Альоною Мул і сільськими
головами  сіл  Радошівки  та  Ріпок  Ізяславського  району,  Богданівців  Деражнянського  району  і
Соколівки Ярмолинецького району, а також заняття “Право на безоплатну правову допомогу: зміст і
порядок реалізації” для працівників навчально-методичного центру і представників освітніх закладів.
У  бесіді  з  Альоною Мул директор Регіонального центру  розповіла  про роботу  центрів  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  бюро  правової  допомоги:  окреслила  їхню  місію  та
основні  завдання,  ознайомила з  переліком суб'єктів  надання  безоплатної  правової  допомоги.  На
завершення зустрічі очільниці обох установ домовились про подальшу співпрацю задля підвищення
рівня правової грамотності мешканців Хмельниччини. 

3 жовтня Наталія Стьопіна та начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  Катерина  Топольницька  провели  робочу  зустріч  із  уповноваженим  Голови
Національної поліції України з питань захисту прав людини, старшим інспектором Юрієм Сніберком.
Учасники зустрічі обговорили проблеми, що найчастіше виникають у процесі взаємодії представників
регіонального центру і поліції, та домовились про подальшу співпрацю.

07  жовтня, на  базі  Навчально-методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності  Хмельницької  області,  заступник  директора  Регіонального  центру  Олена
Варфоломєєва провела зустріч із секретарями селищних і сільських рад області. “Секретарі селищних
і сільських рад — це люди, які мають незаперечний авторитет і до порад яких прислухаються, тому
співпраця з ними є одним із важливих шляхів посилення правової спроможності громад, підвищення
рівня правової обізнаності громадян та спрощення доступу до безоплатної правової допомоги для
тих,  хто  її  потребує”,  -  наголосила  Олена  Варфоломєєва.  Вона  ознайомила  представників  органів
місцевого самоврядування із роботою центрів з надання безоплатної правової допомоги та порядком
реалізації громадянами їхнього права на безоплатну правову допомогу.

17  жовтня Наталія  Стьопіна  взяла  участь  у  робочій  зустрічі  з  начальником  управління
патрульної  поліції  у  Хмельницькій  області  Олегом  Костенком,  головним  спеціалістом  відділу
уповноваженого  голови  Національної  поліції  України  з  питань  контролю  за  дотриманням  прав
людини  в  поліцейській  діяльності  Ольгою  Приходченко  та  уповноваженим  Голови  Національної
поліції України з питань захисту прав людини, старшим інспектором Юрієм Сніберком. Під час зустрічі
йшлося про співпрацю у питаннях дотримання прав людини працівниками патрульної поліції під час
затримання осіб за вчинення адміністративних правопорушень. Сторони домовилися про подальшу
співпрацю, зважаючи на необхідність проведення занять із патрульними з питань реалізації Закону
України “Про безоплатну правову допомогу”.
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На виконання  Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної правової допомоги
за  результатами  оперативної  наради  в  Міністерстві  юстиції  України  09.09.2016,  директор
Регіонального центру Наталія Стьопіна та начальник Головного територіального управління юстиції у
Хмельницькій  області  Віктор  Худняк  провели  виїзні  прийоми  громадян  на  базі  бюро  правової
допомоги:

 26  жовтня  на  базі  бюро  правової  допомоги  у  Городоцькому,  Чемеровецькому  та
Ярмолинецькому  районах.  Під  час  прийому  люди  запитували,  зокрема,  про  доплати  до  пенсії,
порядок  приватизації  земельної  ділянки,  скасування  рішення  органів  місцевого  самоврядування,
оформлення спадщини і субсидій тощо.

 04  листопада у  Новоушицькому
бюро правової допомоги та Дунаєвецькому
бюро  правової  допомоги  Кам'янець-
Подільського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги;

 9 листопада на базі Деражнянського
і  Летичівського  бюро  правової  допомоги
Хмельницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги;
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 16  листопада на  базі  Волочиського  бюро  правової  допомоги  Хмельницького  місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 23  листопада на  базі  Ярмолинецького  та  Городоцького  бюро  правової  допомоги
Хмельницького  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та
Чемеровецького  бюро  правової  допомоги  Кам'янець-Подільського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
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Заняття з патрульними поліції провела директор Регіонального центру Наталія Стьопіна 25,
27 жовтня та 01,  14 листопада в  управлінні  патрульної  поліції  у  м.  Хмельницькому.  Наталія
Стьопіна роз'яснила охоронцям правопорядку основні положення Закону України “Про безоплатну
правову допомогу” та порядок інформування Регіонального центру про випадки затримання осіб
за  підозрою у  вчиненні  кримінального  або  адміністративного  правопорушення.  Звернула  увагу
присутніх  на  зміни  в  Кодексі  України  про  адміністративні  правопорушення,  які  стосуються
оформлення правопорушень.

“У  своїй  діяльності  патрульна  поліція  повинна  керуватися  не  тільки  загальним
законодавством, але й наказами МВС України, зокрема № 1376 і № 1395, які потребують ретельного
вивчення”, — наголосила директор регіонального центру. Насамкінець присутні обговорили, як діяти
в типових ситуаціях, що найчастіше виникають у патрульних при виконанні посадових обов'язків, а
відтак Наталія Стьопіна відповіла на запитання аудиторії. 

24 листопада директор Регіонального центру взяла участь у брифінгу щодо реалізації заходів,
спрямованих  на  забезпечення прав  осіб  на  захист,  безоплатну  правову  допомогу  та  дотримання
гарантій  адвокатської  діяльності,  який  відбувся  в  приміщенні  Головного управління  Національної
поліції в Хмельницькій області. Спілкувалися з представниками регіональних ЗМІ Наталія Стьопіна,
заступник начальника СУ ГУНП у Хмельницькій області  Сергій Кушнір, старший слідчий управління
Ігор Хованець,  а також уповноважений Голови Національної поліції  України з питань захисту прав
людини, старший інспектор Юрій Сніберко.

Директор Регіонального центру розповіла журналістам, як відбувається призначення адвоката
затриманим особам, детально ознайомила їх з усією процедурою. Відповідаючи на питання про те,
хто  ще та  де  може отримати  безоплатну  правову  допомогу,   Наталія  Стьопіна  зазначила,  що  на
Хмельниччині діє чотири місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 16
бюро.

За  словами  очільниці  Регіонального  центру,  наразі  налагоджено  продуктивну  співпрацю  з
поліцією, зокрема проведено низку спільних навчань та та інших заходів.

16



Варто  зауважити,  що  друге  півріччя  2016  року  також  характеризувалося  збільшенням
організованих центрами правопросвітницьких заходів на території Хмельницької області.

З метою реалізації правопросвітницької функції Регіонального центру та розширення правових
знань  школярів  13  жовтня  заступник  начальника  відділу  організаційної  роботи,  юридичного
забезпечення  діяльності  та  інформації  Ольга  Чорна  провела  тематичний  захід  у  НВО  №1  м.
Хмельницького.  Учасниками правового уроку були учні  1-Б класу,  які  весело і  динамічно вивчали
права  дитини.  Щоб  діти  краще  засвоїли
нові  знання,  їм  запропонували  виконати
цікаві  завдання,  пограти  ігри  і  висловити
власну думку про те, які права вони мають.

Правове виховання слід починати з
дитинства, з часу, коли формуються основні
моделі  поведінки,  ставлення  до  себе  та
довколишніх.  Якщо  дитина  змалечку
засвоїть,  що  має  рівні  з  іншими  права,
честь,  гідність,  може вільно висловлювати
свої думки, вона зможе бути повноцінним
членом суспільства, брати участь у розбудові незалежної демократичної правової держави.

10  листопада Регіональний
центр з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  у  Хмельницькій
області  долучився  до  ініціативи
Громадянської  мережі  ОПОРА,  щоб
розповісти  студентам  Хмельницького
університету  управління  та  права  про
правові  аспекти  взаємодії  виборців  і
народних  депутатів  та  закликати
контролювати  владу.  Заступник
начальника  відділу  організаційної
роботи,  юридичного  забезпечення
діяльності та інформації регіонального центру  Ольга Чорна  взяла участь у Інформаційному форумі
«Виборець  і  народний  депутат:  принципи  взаємодії,  інструменти  парламентського  моніторингу,
зарубіжний досвід».

Ольга  Чорна розповіла  студентам-
правникам,  які  законодавчі  акти  регулюють
взаємини громадян з  їхніми уповноваженими
представниками  у  Верховній  Раді  Україні.
Пояснила,  які  обов'язки  та  права  мають
українські  парламентарі,  які  інструменти  вони
можуть  використовувати  для  вирішення
проблем  виборців  та  яким  чином  держава
сприяє їхній роботі. Розглянули також ситуації,
пов'язані  з  порушенням  виборчого
законодавства,  коли  громадяни  можуть

отримати безоплатну правову допомогу (детально –http://bit.ly/2hlO6hR). 
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10 листопада заступник директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва взяла участь у
засіданні  круглого  столу,  присвяченого  40-річчю  створення  Української  Гельсінської  групи.
Організувала  захід  Громадська  приймальня  УГСПЛ  у  м.  Хмельницькому,  що  діє  на  базі    ХОГО
"Подiльська правова лiга" (детально – http://bit.ly/2k5UvOy).

08 грудня 2016 року  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Євгеній Грабчук відвідав Старокостянтинівський
ліцей ім. М.С. Рудяка та  проведення зі школярами годину правових знань на тему “Права свої знай —
та  й  обов'язки  не  забувай”.  Для  учнів  4-В  класу,  щоб  діти  краще  засвоїли  нові  знання,  він
запропонував  виконати цікаві завдання, пограти в ігри та висловити власну думку про те, які права
вони мають.

З нагоди проведення Всеукраїнського тижня права  5 грудня 2016 року начальник відділу
правової  інформації  та консультації  Аліна Задорожна прийняла участь у  проведенні всеукаїнської
лекції  на  тему  «Права  людини»  з  нагоди  проголошення  Загальної  декларації  прав  людини  для
студентів першокурсників.

Під час вищезазначеної лекції було розглянуто історичне створення та прийняття Загальної
Декларації  прав людини, та захист прав усіх громадян. Додатково було повідомлено студентам та
викладачам  про  діяльність  системи  безоплатної  правової  допомоги  в  Україні  та  Кам’янець  -
Подільського місцевого центру, порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, довела
до  відома  інформацію  про  категорії  осіб,  яким  надається  така  допомога,  а  також  про  порядок
звернення громадян до місцевого та регіонального центрів та засоби зв'язку з ними.

08 грудня начальник відділу «Городоцьке бюро правової  допомоги»  Артем  Кляхін провів
правопросвітницький захід - правовий всеобуч  на тему: «Порядок надання безоплатної  правової
допомоги» для  осіб, які мають вади зору в Городоцькому ТПО УТОС.  Під час спілкування  присутні
обговорили  останні зміни та проекти змін до законодавства, зокрема ті, які стосуються пенсіонерів та
осіб, що мають інвалідність, йшлося також про права та пільги для осіб з інвалідністю.

09 грудня 2016 року  в.о. начальника Дунаєвецького бюро правової допомоги Шалигіною Т.В.
організовано  та  проведенно  зустрічі  з  трудовим  колективом  Голозубинецької  обласної
протитуберкульозної  лікарні   та  проведено  лекцію  на  тему  “Припинення  трудового  договору».
Працівникам роз’яснено реалії сучасного трудового законодавства стосовно припинення строкових
трудових  договорів  та  договорів  укладених  на  невизначений  строк,  соціальних  гарантій  при
звільненні,  участі  профспілкових  організації  у  звільненні  за  ініціативою  роботодавця,  розмірах
вихідної допомоги . Дунаєвецьким бюро правової допомоги у рамках Всеукраїнського тижня права 
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З метою поширення інформації щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги серед
населення  м.  Хмельницького  та  Віньковецького,  Волочиського,  Городоцького,  Деражнянського,
Летичівського, Ярмолинецького районів протягом IV кварталу начальник відділу правопросвітництва
та  взаємодії  із  суб'єктами  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  Ірина  Ярусевич
розробила 3 буклети:
- «Бюро правової допомоги»;
- «Дитино, знай свої права поважай право інших»;
- «Оформлення права власності на правомірно придбаний транспортний засіб».

заступник директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва взяла участь у круглих столах
з  правових питань,  що відбувалися на  базі  вищих навчальних  закладів  регіону — Хмельницького
університету управління та права і Хмельницького інституту ім. Блаженнішого Володимира ПрАТ “ВНЗ
“Міжрегіональна академія управління персоналом”, а також провела лекції для школярів і правовий
всеобуч «Знай свої права» для трудового колективу Хмельницької обласної організації УТОГ.

Фахівці  відділу  організаційної  роботи,  юридичного  забезпечення  діяльності  та  інформації
Регіонального центру Ольга Чорна та Оксана Банкова провели правопросвітницькі  заходи (правові
уроки  на  тему  “Ти  -людина,  значить,  маєш  право”)  серед  учнів  6-х,  9–11-х  класів  шкіл  міста
Хмельницького.  Крім  того,  зустрілися  з  вчительськими  колективами  та  батьківськими  громадами
навчальних закладів.
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07  грудня в  рамках  робочої  поїздки  до  с.
Чорний  Острів  заступник  начальника  відділу
організаційної  роботи,  юридичного  забезпечення
діяльності  та інформації Регіонального центру  Оксана
Банкова  та  начальник  відділу  правопросвітництва  та
взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної
правової  допомоги  Хмельницького  місцевого  центру
Ірина  Ярусевич  провели  ряд  робочих  зустрічей.
Зокрема,  поспілкувалися  з  головою  Чорноострівської
об’єднаної  територіальної  громади  Миколою  Дзісем,  керівництвом  та  педагогічним  колективом
Чорноострівського  професійного  аграрного  ліцею,  працівниками  Хмельницького  обласного
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Працівники центру виступили перед трудовими колективами, батьківськими громадами шкіл
із роз'ясненням чинного законодавства у сфері реалізації права на безоплатну правову допомогу.

20  грудня директор  Регіонального  центру  Наталія  Стьопіна  і  начальник  Навчально-
методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Хмельницької  області,
підполковник  служби  цивільного  захисту  Альона  Мул  підписали  Меморандум  про  співпрацю  та
взаємодію.

Метою  співпраці,  як  визначено  у  Меморандумі, є  поширення  інформації  про  систему
безоплатної правової допомоги, правових знань серед окремих громадян, представників соціально
вразливих категорій осіб, а також у територіальних громадах, спільнотах задля посилення їх правової
спроможності.
Відтепер  установи  спільно  організовуватимуть  заходи,  спрямовані  на  підвищення  рівня  правової
обізнаності  громадян,  поширюватимуть  інформацію  про  право  особи  на  захист,  об'єднуватимуть
зусилля для надання правової допомоги тим, хто її потребує.

30 грудня укладено Меморандум про співпрацю між регіональним і місцевими центрами з
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одного боку та обласним центром зайнятості з іншого. Цей правочин  став кроком до втілення на
місцевому  рівні  намірів  Координаційного  центру  і  Державної  служби  зайнятості  (відповідний
Меморандум було підписано 1 листопада).  У рамках співпраці передбачається, що в усіх центрах
зайнятості  будуть  облаштовані  робочі  місця  для  фахівців  центрів  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  бюро  правової  допомоги.  У  юристів  відвідувачі  центрів
зайнятості зможуть отримати консультації, а також доступ до інших видів правової допомоги.

Працівниками центрів з  надання БВПД Хмельницької  області  впродовж 2016 року постійно
здійснювались вуличні інформування, флешмоби.

Яскравий  приклад:  з  нагоди  святкування  585-го  дня  народження  міста  Хмельницького
працівники Регіонального центру та Хмельницького місцевого центру 24 та 25 вересня організували
для хмельничан флешмоб “Європейська безоплатна правова допомога на теренах Хмельниччини”.

Під  час  флешмобу  городян  проінформували  про  їхнє  право  на  отримання  безоплатної
первинної  та  вторинної  правової  допомоги  у  кримінальних  провадженнях,  цивільних  та
адміністративних справах, роз'яснено умови та порядок отримання безоплатної вторинної правової
допомоги,  перехожим  надавались  інформаційні  матеріали  про  систему  безоплатної   правової
допомоги з адресами розташування центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги.
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Навіть  під  час  акцій  вуличного  інформування  окремі  громадяни  зверталися  до  юристів  з
конкретними питаннями і отримували фахові відповіді.

 

Детальна інформація за посиланням:  [ http://bit.ly/2f7qUa3].
12  грудня фахівці  Регіонального  центру  вийшли  на  вулиці  міста,  щоб  розповісти

хмельничанам про можливість отримати безоплатну правову допомогу - консультації, роз'яснення
законодавства, а при потребі, у визначених законодавством випадках, – і послуги адвоката.
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Розвиток системи надання безоплатної правової допомоги

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 31 березня
2016 року № 25 “Про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади  керівників  бюро правової
допомоги”,  перша половина  липня була присвячена реалізації  третього  етапу  конкурсу  з  відбору
кандидатів на посади керівників  бюро правової допомоги - інтерв'юванню.

Зокрема інтерв’ювання розпочато 4 липня комісією конкурсу з відбору кандидатів на посади
керівників бюро правової  допомоги у  складі  двох підкомісій.  Загалом,  взяти участь у  конкурсі  на
посади керівників бюро, які діятимуть у нашому регіоні, виявили бажання 184 особи — саме стільки
заявок від претендентів надійшло до Координаційного центру з надання правової допомоги. 

На  інтерв'ювання  запросили  тих  кандидатів,  які  успішно
пройшли  другий  етап  конкурсного  відбору  —  дистанційний
навчальний  курс  «Вступ  до  системи  безоплатної  правової
допомоги»,  їх  згідно  наданого  Координаційним  центром  з
надання правової допомоги (надалі по тексту — Координаційний
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центр), переліку - 112 претендентів. За результатами інтерв'ювання комісія рекомендувала на посади
у бюро правової допомоги 45 осіб.

08  серпня  2016  року  Регіональним  центром  організовано  та  проведено  регіональний
установчий семінар для усіх новопризначених працівників бюро правової допомоги Хмельницької
області.  Установчий  семінар,  мав  на  меті  поінформувати  нових  колег  про  те,  як  працює  система
безоплатної правової допомоги, яким чином вибудовується взаємодія з громадянами. 

Перед новопризначеними працівниками бюро правової допомоги виступило з актуальними
темами чимало спікерів та доповідачів. Зокрема, Наталія Костриба, заступник начальника управління
-  начальник  фінансового  відділу  Координаційного  центру  та   Марина  Магомедова,  головний
спеціаліст  відділу  взаємодії  з  правоохоронними  органами  та  правозахисними  організаціями
управління забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру чітко роз'яснили та
визначили  місію,  бачення,  цінності  системи  та  роль  новостворених  бюро.  Наталка  Костишин,
директор Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
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інтерактивній  формі  розповіла  про  практичну  роль  бюро  правової  допомоги  та  постійну
правопросвітницьку активність працівників бюро.

Керівники  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій  області  зосередили  увагу  присутніх  на  практичних  аспектах  роботи  у  бюро:  як
налагодити  співпрацю  між  бюро  правової  допомоги  та  органами  місцевого  самоврядування,
органами  виконавчої  влади,  громадськими  організаціями;  яким  чином  організувати  прийом
громадян  та  уникнути  конфліктних  ситуацій  з  клієнтами;  для  чого  потрібні  мобільні  пункти
консультування.

Детальна інформація за посиланням:  [ http://bit.ly/2eumd8v].

26  серпня  2016  р.  о  10:00  у  приміщенні  Хмельницького  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  проведено  прес-конференцію  “Посилення  правової
спроможності громад Хмельниччини через діяльність бюро правової допомоги” з нагоди відкриття
бюро правової допомоги. На семінарі спікери зазначили основні критерії,  вимоги, місії та бачення
діяльності новостворених бюро.

Новостворені  бюро  насамперед  виконуватимуть  функції  правопросвітництва  та  надання
первинної  правової  допомоги,  оскільки  мета  їхньої  роботи  —  посилення  правової  спроможності
територіальних громад. Однак соціально незахищеним категоріям осіб тут надаватимуть і безоплатну
вторинну правову допомогу, яка включає складання процесуальних документів та представництво в
суді.
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Міністерство юстиції України — перше міністерство, яке зважилось на радикальні реформи,
ліквідувавши свої територіальні підрозділи на місцях і утворивши натомість бюро правової допомоги,
які мають стати не чиновницькими органами, а сервісною службою, діяльність якої спрямована на
надання якісних послуг громадянам.

Детальна інформація за посиланням:  [http://bit.ly/2eKPWZ9]

З  01  вересня офіційно  на  території  Хмельницької  області  відкрили  двері  для  громад  16
відділів  Бюро  правової  допомоги  . На  офіційне відкриття бюро у  райцентрах  області  запросили
представників органів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,  громадських  організацій,
правоохоронних  органів,  ЗМІ,  керівників структурних  підрозділів  райдержадміністрацій,
територіальних органів влади, установ та організацій району.

Презентуючи бюро, начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій
області  Віктор  Худняк,  директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна та її заступник Олена Варфоломєєва, директори
місцевих центрів, а також новопризначені працівники бюро розповідали про їхні завдання, функції,
перелік  послуг,  які  надаватимуть  у бюро, та  наголошували  на  важливості  співпраці  з  органами
місцевого самоврядування та виконавчої влади.
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Детальна інформація за посиланням:  [ http://bit.ly/2dSdvP7].

По завершенню 2016 року, підбито підсумки діяльності відділів бюро правової допомоги на
території Хмельницької області 

Найчастіше мешканці області зверталися із питаннями, що стосувалися спадкового, сімейного,
договірного,  житлового та земельного права.  Окремо слід згадати звернення учасників АТО щодо
перерахунку,  нарахування  та  виплати  недоплаченої  щорічної  разової  грошової  допомоги  як
учасникам бойових дій.
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Завдяки наполегливій роботі працівників бюро рівень обізнаності населення про них щодня
зростає.  Місцеві  видання повсякчас  публікують інформацію про діяльність  бюро та консультації  з
правових  питань.  Відповідні  оголошення  можна  побачити  на  стендах  органів  місцевого
самоврядування, виконавчої влади.
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[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром упродовж звітного періоду з
01 січня по 31 грудня 2016 року:

 здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у   36   судових  засіданнях  у  кримінальних
провадженнях;

 проведено  36  бесід з клієнтами;
 проведено 73  анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено  590 перевірок  достовірності  наданої  адвокатами  інформації  за  вразливими

категоріями суб’єктів права на БВПД.

З метою підвищення якості  надання БВПД регіональним та  місцевими центрами у  продовж
звітного  періоду  здійснено  моніторинг  якості  надання  послуг  адвокатами  шляхом  опитування
клієнтів, та проведення анонімного анкетування як самим Регіональним так і місцевими центрами

Крім того беручи до уваги розвиток новітніх технологій, клієнтам пропонується заповнити (при
можливості) анкетування через мережу Facebook шляхом заповнення гугл-форм.

Також з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами. 
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 [1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними

Якість надання послуг адвокатом залежить від рівня знань самого адвоката та наданих йому
можливостей підвищити власний фаховий рівень. Саме беручи до уваги даний фактор Регіональний
центр з  надання  вторинної  безоплатної  правової  допомоги  у  Хмельницькій  області  активно брав
участь  у  семінарах  та  круглих  столах  організованих  власними  силами  та  місцевими  центрами  у
Хмельницькій області.

Так, зокрема 12 березня 2016 року на базі Старокостянтинівського місцевого центру з надання
БВПД проведено семінар для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тему:
“Оплата  послуг  адвокатів,  які  надають  безоплатну  вторинну  правову  допомогу  у  цивільних  і
адміністративних  справах”.  Фахівцями  центрів  ознайомлено  присутніх  з  вимогами  до  підготовки
адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги та оформлення додатків до них.
Крім того, учасникам семінару пояснили, як розраховувати розмір винагороди за надання правової
допомоги у цивільних та адміністративних справах.

28  березня  з  ініціативи  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у  Хмельницькій  області  та
Хмельницького  місцевого  центру  з  надання БВПД відбувся  круглий  стіл  з  адвокатами  на  тему:
“Проблемні питання надання безоплатної вторинної правової допомоги”. Участь у заході взяла член
Ради адвокатів України від Хмельницької області Оксана Каденко,  яка звернула увагу присутніх на
необхідність недопущення удержавлення адвокатури та потребу захисту адвокатів від втручання у
їхню роботу  з  боку  органів  державної  влади,  правоохоронних  органів  та  суду,  наголосивши  при
цьому, що адвокати, зокрема ті, які працюють у системі безоплатної правової допомоги, потребують
захисту і від клієнтів, у тому числі від необґрунтованих скарг на їхню роботу. Учасники круглого столу
обговорили  питання  організації  надання  БВПД  та  оплати  послуг  адвоката,  в  тому  числі  ті,  що
стосуються  черговості  видачі  доручень,  застосування  заохочувальних  коефіцієнтів  при  оплаті
доручень у кримінальних справах, межі представництва інтересів клієнта за дорученням у цивільних
справах. У ході засідання  Наталія Стьопіна звернула увагу адвокатів, які нещодавно долучилися до
системи БВПД,  на комплектування документів,  що подаються як додатки до актів  надання БВПД,
задля уникнення подання зайвих документів.

            

30



29 березня 2016 року у приміщенні  Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги відбувся семінар , на тему: «Порядок надання безоплатної вторинної
правової допомоги», за участю Сергія Дрелінського, начальника відділу забезпечення якості правової
допомоги  та  підвищення  кваліфікації  адвокатів  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області.

Так,  22  червня  2016  року  за  участю Сергія  Дрелінського,  начальника  відділу  забезпечення
якості  правової  допомоги  та  підвищення  кваліфікації  адвокатів  Регіонального  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, Старокостянтиніським місцевим
центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  організовано  круглий  стіл  на  тему
“Проблемні  питання  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  цивільних  та
адміністративних справах”. Під час заходу учасники обговорили питання, що стосуються підготовки
документів  про  виконання  адвокатами  доручень,  виданих  місцевим  центром,  та  специфіку
розрахунку  винагороди  адвокатів  за  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
цивільних та адміністративних справах.

29  червня  2016  року начальник  відділу  забезпечення
якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів
Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області
Сергій Дрелінський взяв участь 

30  червня  на  базі  Хмельницького  місцевого  центру
організовано  та  проведено  семінар  із  адвокатами  щодо
проблемних  питань  подання  адвокатами  актів  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до них.
Участь у семінарі взяли керівники та працівники Регіонального
і  Хмельницького  місцевого  центру  та  адвокати,  які  працюють  в  системі  БВПД.  Зокрема  Оксана
Горобець, начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку чітко
висвітлила актуальні  питання щодо оформлення та підтвердження витрат,  пов’язаних з  наданням
безоплатної вторинної правової допомоги.
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28 вересня 2016 року за участю Сергія Дрелінського, начальника відділу забезпечення якості
правової  допомоги  та  підвищення  кваліфікації  адвокатів  Регіонального  центру  у  Шепетівському
місцевому  центрі проведено  семінар  з  адвокатами  на  тему:  «Проблемні  питання  надання
безоплатної вторинної правової допомоги».

Працівники  центрів  аналізували  стан  виконання  адвокатами  контрактів  про  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та якість оформлення документів на оплату їхніх послуг —
актів надання безоплатної вторинної правової допомоги та відповідних додатків до них. 

Під  час  семінару  увагу  адвокатів  звернули  на  необхідність  дотримання  вимог  контрактів,
зокрема  пунктів,  що  стосуються  забезпечення  належного  чергування  та  дотримання  адвокатами
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі.

Крім цього,  учасники семінару обговорили інші  важливі  аспекти співпраці  між центром та
адвокатами і поділилися досвідом роботи.

З метою підвищення кваліфікації адвокатів, які долучилися до надання БВПД 28 вересня також
проведено круглий стіл з адвокатами на тему: “Актуальні питання надання безоплатної вторинної
правової допомоги” у Хмельницькому місцевому центрі.

Учасники круглого столу обговорювали стан виконання адвокатами контрактів  про надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  проблемні  питання організації  виконання  доручень  та
підготовки актів про надання БВПД.

На  запитання  адвокатів  відповідали  директор Регіонального  центру  Наталія  Стьопіна  та
начальник відділу фінансів,  контрактно-договірної  роботи та бухгалтерського обліку регіонального
центру Оксана Горобець.
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22 листопада у Старокостянтинівському місцевому центрі  з надання БВПД відбувся  круглий
стіл на тему “Актуальні питання надання безоплатної вторинної правової допомоги”. У заході взяли
участь  адвокати,  фахівці  регіонального  центру:  заступник  директора  Олена  Варфоломєєва  та
начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Оксана Горобець.
Учасники круглого столу обговорили проблемні питання, які виникають у адвокатів під час підготовки
актів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

13 грудня  на базі  Хмельницького місцевого центру відбувся круглий стіл із адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу. Директор Регіонального центру  Наталія Стьопіна
ознайомила адвокатів із новелами, що стосуються особливостей укладення контрактів у 2017 році.

Сергій Дрелінський, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення
кваліфікації адвокатів Регіонального центру, звернув увагу присутніх на окремі аспекти моніторингу
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та зміни, які плануються у цьому напрямку
роботи.

На завершення заходу присутні обмінялися досвідом позитивного вирішення справ.

          

Варто  також  зазначити,  що  обмін  досвідом  між  адвокатами  забезпечується  Регіональним
центром  постійно  шляхом  розміщення  кращих  позитивних  успішних  практик (справ)  адвокатів
Хмельницької  області  у  цивільних  і  адміністративних  справах.  До  прикладу,  протягом  року  на
офіційному веб-сайті центру та мережі Facebook  висвітлено 31 приклад професійних досягнень
адвокатів.

Цікавими для ознайомлення є історії за наступними посиланнями: 
  Про визнання наказу про звільнення, який було винесено під час перебування заявника

на військовій службі, незаконним - http://bit.ly/2fgHByT;
 Щодо повернення матері відібраної за рішенням суду дочки - http://bit.ly/2f8kI1t.
 Про  визнання  неправомірною  відмову  управління  Пенсійного  фонду  України  в

Ізяславському  районі1 та зобов'язання  призначити  пенсію  за  віком  зі  зменшенням

33

http://bit.ly/2f8kI1t
http://bit.ly/2fgHByT


пенсійного віку  відповідно до ст.  55  Закону України “Про статус  і  соціальний захист
громадян,  які  постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи” з  часу  отримання
права на зазначену пенсію - http://bit.ly/2ewmFCR.

 Про відмову у задоволенні позову банку, який вимагав стягнення усієї заборгованості
померлого клієнта за кредитним договором - http://bit.ly/2iPv9Ut;

 Суд скасував рішення управління ПФУ у м. Хмельницькому про стягнення з пенсіонерки
понад  100  тис.  грн  надміру  виплаченої  пенсії.  Адвокат  Юрій  Кріль  -
http://bit.ly/2j0I4WM;

 Суд  визнав  протиправною  бездіяльність  Кабінету  Міністрів  України.  Адвокат  Оксана
Вітязь - http://bit.ly/2jFZEQE;

 Затримка розрахунку при звільненні  працівниці  обійшлася підприємству  в майже 50
тисяч гривень. Адвокат Ігор Худий — http://bit.ly/2iRoaKI;

 Адвокат  Андрій  Сітніков  захистив  право  клієнтки  користуватися  та  розпоряджатися
власним житлом — http://bit.ly/2jvA52u;

 Про  поновлення  на  посаді  військовослужбовця,  звільненого  з  військової  частини  у
зв'язку  зі  вступом  на  військову  службу  за  контрактом,  та  зобов'язав  роботодавця
виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу - http://bit.ly/2jf3c9e.
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 [1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад

З метою забезпечення інтеграції Регіональним та місцевими центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги проведено ряд  робочих зустрічей із керівниками  органів державної
влади та місцевого самоврядування міст і  районів,  на які  поширюється юрисдикція Регіонального
центру та місцевих центрів.

Так  зокрема,  працівники  Регіонального  центру  взяли участь  у  брифінгу  з  питань  передачі
повноважень  органів  юстиції  до  органів  місцевого  самоврядування  та  реформування  системи
надання безоплатної  правової  допомоги,  за участі   радника Міністра юстиції,  народного депутата
України Ігор Алексєєва, першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації
Василя Процюка та начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
В. Худняка.

Забезпечено організацію та участь у спільній нараді представників Головного територіального
управління  юстиції,  Регіонального центру  з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Проведено робочу зустріч  фахівців центрів із  представниками Центру допомоги учасникам
АТО та сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції.

Для здійснення аналізу доступу громадян до безоплатної правової допомоги 22 січня 2016
року розроблено паспорт територіальних громад міст та районів, які обслуговуються Шепетівським
місцевим  центром  та  11  лютого  2016  року  здійснено  аналіз  доступу  громадян  до  безоплатної
правової допомоги в територіальних громадах, які обслуговуються центром.

Крім  того  Шепетівським  місцевим  центром  з  надання  БВПД  для  забезпечення  інтеграції
первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад, налагодження взаємодії та
співпраці з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
розроблено Програми надання безоплатної правової допомоги населенню м. Славути, м. Нетішин,
Шепетівського, Славутського, Полонського та Ізяславського районів.

В результаті активної роботи фахівців Шепетівського місцевого центру  прийнято 6  Програми
надання безоплатної правової допомоги населенню на 2016-2017 роки: міст Нетішин і Славути,
Ізяславського, Полонського, Шепетівського та Славутського  районів.

Так,  14 січня 2016 року організовано зустріч  директора Хмельницького місцевого центру  з
надання  БВПД  Григорія  Гоцького  з  головою  Летичівської  об'єднаної  територіальної  громади  І.
Тисячним, де обговорено питання щодо залучення юридичної особи приватного права для надання
безоплатної первинної правової допомоги та затвердження програми БПД населенню мешканцям
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громади.  Селищний  голова  об'єднаної  територіальної  громади   висловив  свою  підтримку  та
зацікавленість .

На виконання завдання Плану надання безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області
щодо  налагодження  співпраці  з  провайдерами  безоплатної  первинної  правової  допомоги,
Шепетівським  місцевим  центром  налагоджено  співпрацю  з  громадськими  приймальнями,  які
надають безоплатну первинну правову допомогу, зокрема організовано проведення круглих столів,
зустрічей тощо, укладено відповідні меморандуми. До прикладу, 10  лютого 2016 року начальник
відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу
зустріч  з  директором  Ізяславського  районного  центру  зайнятості  Марією  Літвінчук,  на  якій  було
вирішено здійснювати широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед безробітних,
шляхом  проведення  зборів  та  семінарів  щодо  можливості  отримання  цією  категорією  осіб
безоплатної вторинної правової допомоги.  Після зустрічі Юлія Школьнік взяла участь у семінарі із
безробітними громадянами, які перебувають на обліку у Ізяславському районному центрі зайнятості,
аби поінформувати їх про можливість доступу до якісної безоплатної правової допомоги у цивільних
та адміністративних справах, відповіла на запитання учасників семінару стосовно порядку звернення
громадян до місцевого центру.

20 січня 2016 року директор Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Ільчишен  Максим  провів  робочу  зустріч  із  директором  Коледжу
подільського аграрно – технічного університету Муравкою Тарасом Петровичем.  В ході зустрічі було
обговорено питання надання безоплатної правової допомоги  для мешканців міста. Точкою доступу
при цьому є юридична клініка на базі Коледжу ПДАТУ, яка здатна із залученням студентів старших
курсів  надавати  якісну  допомогу  вразливим  категоріям  громадян  м.  Кам’янець  –  Подільського.
Результат зустрічі - підписаний Меморандум про співпрацю та взаємодію. 

З  метою  узгодження  проекту  Програми надання  безоплатної  правової  допомоги  9  лютого
Хмельницьким  місцевим  центром  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  проведено
презентацію  Обласної  програми  правової  освіти  населення  на  2016-2020  роки,  яка  внесена  на
розгляд 4 сесії Хмельницької обласної ради.

Хмельницьким  місцевим  центром  розроблено  відповідні  проекти  програм  територіальних
громад  зони  юрисдикції  МЦ  і  передані  районним  управлінням  юстиції,  районним  державним
адміністраціям, селищним радам, об’єднаним територіальним громадам для внесення на розгляд
сесій відповідних рад. 

25 лютого 2016 року фахівець Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД взяв
участь  у  колегії  між сільськими  головами Кам’янець-Подільського  району  та  районною  радою  м.
Кам’янець—Подільського,  під  час  якої  доповідач  ознайомив  присутніх  з  можливостями  системи
надання БВПД в Україні,  зокрема напрямками роботи  Кам’янець-Подільського  місцевого центру,
переліком послуг та порядком звернення до центру. Крім того, при зустрічі розглядалось питання про
спільно з районною радою організацію виїзних консультативних пунктів, у сільських радах району. У
результаті чого було досягнуто згоди між сторонами, та усною домовленістю про співпрацю.

Рішенням сесії  Хмельницької районної ради від 02.03.2016 року № 13-5/2016 затверджено
“Програми  безоплатної  правової  допомоги  та  правової  освіти  населення  на  2016-2020  роки”.
Рішенням  сесії  Ярмолинецької  районної  ради  від  18.03.2016  року  №  10  /2016  затверджено
“Програми  безоплатної  правової  допомоги  та  правової  освіти  населення  на  2016-2020  роки”.
Рішенням  сесії  Віньковецької   районної  ради  від  11.03.2016  року  №  18-5/2016  затверджено
“Програми безоплатної правової допомоги та правової освіти населення на 2016-2020 роки”.

29  січня  2016  року  в.о.  директора  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олександр  Петлюк  та головний  спеціаліст  відділу
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взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Євгеній Грабчук  прийняли
участь у черговому зібранні членів громадської організації “учасники АТО міста Старокостянтинова”.
Під  час  зустрічі  представниками  центру  було  доведено  до  відома  інформацію  про
Старокостянтинівський  місцевий  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,
роз'яснений порядок звернення до Старокостянтинівського МЦ, перелік суб'єктів, які мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу. Крім того, представники Старкоостянтинівського місцевого
центру,  під час  виступу,  детально зупинились на  роз'яснені  Закону України “Про статус  ветеранів
війни, гарантії  їх соціального захисту” в частині реалізації учасників АТО права на землю та житло,
забезпечення їх ліками та лікарськими засобами та порядку укладення та припинення  контрактів.

9-11  лютого  2016  року  Головним  територіальним  управлінням  юстиції  у  Хмельницькій
області,  спільно  з  Регіональним  центром  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій  області,  а  також  Хмельницьким  місцевим  центром  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги проведено презентацію Обласної програми правової освіти населення на 2016-
2020 роки,  яка внесена на розгляд 4 сесії  Хмельницької  обласної  ради та затверджена рішенням
17.02.1016 року.

В рамках договору про співпрацю між Хмельницьким благодійним фондом “Хесед Бешт” та
регіональним,  місцевими  центрами  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій  області  12  лютого  2016  року  працівники  Старокостянтинівського  місцевого  центру
провели  зустріч  із  членами  Старокостянтинівського  представництва  Хмельницького  благодійного
фонду  “Хесед  Бешт”.  В  ході  зустрічі,  аби  поінформувати  присутніх  стосовно  доступу  до  якісної
безоплатної  правової  допомоги,   представники  центру,  розповіли  про  основні  напрями  роботи
Старокостянтинівського  МЦ з  НБВПД,  зупинилась  на  роз'ясненні  Закону України “Про безоплатну
правову допомогу” в частині її надання соціально незахищеним категоріям громадян у цивільних та
адміністративних справах.

30  березня  2016  року  проведено  зустріч  із  працівниками  Кам’янської  сільської  ради
Кам’янець-Подільського  району  з  метою  інформування  та  поліпшення  доступу  громадян  до
безоплатної  правової  допомоги.  З  метою  інформування  та  поліпшення  доступу  незахищених
категорій  громадян  до  безоплатної  правової  допомоги,  а  саме  мешканців  віддалених  куточків
району,  головний спеціаліст  відділу взаємодії  з  суб'єктами надання первинної  правової  допомоги
Кам’янець-Подільського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Вадим  Пархоменко  зустрівся  із
працівниками сільської ради с. Кам’янка Кам’янець–Подільського району. Працівники сільської ради
розповіли  про  кількість  мешканців  громади,  які  потребують  допомоги  місцевого  центру,  та
домовились  докласти  максимум  зусиль,  щоб  громадяни  могли  реалізовувати  своє  право
на отримання безоплатної правової допомоги. 

01 квітня  2016 року начальник відділу  взаємодії  з  суб'єктами надання первинної  правової
допомоги Юлія Школьнік провела семінар із безробітними громадянами, які перебувають на обліку в
Шепетівському  міськрайонному  центрі  зайнятості,  на  якому  вона  розповіла  про  напрями  роботи
Шепетівського місцевого центру, зупинилася на роз'ясненні Закону України "Про безоплатну правову
допомогу"  в  частині  її  надання  соціально  незахищеним  верствам  населення  у  цивільних  та
адміністративних  справах,  а  також  відповіла  на  запитання  учасників  семінару  стосовно  порядку
звернення громадян до місцевого центру.

04  квітня  2016  року  укладено  меморандум  про  взаємне  співробітництво  у  сфері  надання
безоплатної  правової  допомоги  між  Шепетівським  місцевим  центром  та  Білогірським  районним
центром зайнятості та розроблено  План заходів про його виконання.
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З  ініціативи  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Красилівська  районна  рада  рішенням  сьомої  сесії  №  19  від  28.04.2016  року
прийняла Програму безоплатної правової допомоги населенню на 2016-2017 роки.

11  травня  2016  року  начальник  відділу
взаємодії з суб'єктами надання первинної правової
допомоги  Юлія  Школьнік  спільно  з  керівництвом
Славутського міськрайонного центру зайнятості  та
представником Славутського військкомату провела
семінар  для  учасників  АТО,  які  перебувають  на
обліку  в  центрі  зайнятості,  аби  поінформувати  їх
стосовно доступу до якісної  безоплатної  правової
допомоги.   Під  час  семінару  його  учасники
ознайомлені з  реформами, що нині відбуваються у
галузі  юстиції,  зокрема  щодо  створення  бюро
правової  допомоги  замість  міськрайонного
управління юстиції, а також з умовами відкритого
конкурсу  з  відбору  кандидатур  на  посади  керівників  та  заступників  керівників  бюро  правової
допомоги.

13 травня 2016 року головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами надання первинної
правової допомоги Кам’янець-Подільського місцевого центру Пархоменко Вадим, прийняв участь у
засіданні  «круглого  столу»  на  тему:  «Соціальна  підтримка  осіб  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих учбових закладах міста Кам’янця-
Подільського».

За  результатами  роботи  круглого  столу  була  схвалена  резолюція,  в  якій  його  учасники
висловили  сподівання,  що  тільки  об’єднані  зусилля  усіх  зацікавлених  сторін  допоможуть
соціалізувати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та підготувати
їх до самостійного життя з використанням власних засобів та можливостей.

18 травня 2016 року працівники Старокостянтинівського місцевого центру з надання БВПД
прийняли  участь  в  семінарі  з  безробітними  громадянами,  які  перебувають  на  обліку  в
Старокостянтинівському  міськрайонному  центрі  зайнятості  та  мають  інвалідність  з  метою
інформування стосовно доступу до якісної безоплатної правової допомоги. 

26  травня  2016  року  начальник  відділу  попередньої  роботи  з  клієнтами
Старокостянтинівського місцевого центру - Віта Сучок в приміщенні Старокостянтинівської районної
державної  адміністрації  провела  тренінг  для  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування  з
метою удосконалення організації  надання ними безоплатної первинної правової допомоги. В ході
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тренінгу з посадовими особами органів місцевого самоврядування обговорено основні положення
Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, а також роз'яснено ті норм закону, які регулюють
порядок надання безоплатної первинної правової допомоги, розгляд звернень про надання такого
виду допомоги та строки її надання посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

23  травня  2016  року  директор  Кам’янець-Подільського   місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги   Максим  Ільчишен  провів  робочу  зустріч  з  юристом
Кам’янець–Подільського  районного  центру  зайнятості  Гоцуляк  Тетяною  Тарасівною.  З  метою
поєднання реалізації спільних дій, спрямованих на удосконалення системи надання БПД у даному
регіоні сторони підписали меморандум про співпрацю та взаємодію. 

Обидві сторони домовилися поєднувати свої можливості та ресурси для проведення спільних
засідань, круглих столі, конференцій з проблемних питань та інших комунікативних заходів. 

10  червня  2016  року  директор  Кам’янець  -  Подільського   місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Максим Ільчишен провів робочу зустріч із представником
Громадської організації  "Об'єднання переселенців України в м. Кам'янець-Подільський" Чаплигіною
Людмилою Василівною. З метою підвищення якості надання громадянам правових послуг в регіоні
сторони підписали Меморандум про співпрацю та взаємодію. Сторони домовилися поєднувати свої
зусилля, можливості та ресурси для виконання заходів за такими напрямами, як проведення спільних
засідань,  «круглих  столів»,  конференцій  з  проблемних  питань  та  інших  комунікативних  заходів
спрямованих на забезпечення надання правової допомоги населенню. 

Працівники  Регіонального  та  місцевих  центрів  з  надання  БВПД  Хмельницької  області
запланували провели ряд робочих зустрічей із керівниками органів державної влади та місцевого
самоврядування міст і районів.
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Варто також зауважити, що  на виконання доручення Координаційного центру з надання
правової  допомоги від 07.04.2016 року №25-1023 щодо інформування територіальних громад з
питань  проведення  конкурсу  на  посади  керівників  бюро  правової  допомоги  розроблено  План  з
інформування територіальних громад щодо проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади
керівників  бюро  правової  допомоги  у  Хмельницькій  області,  який  затверджено  директором
Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги   у  Хмельницькій
області 07.04.2016 року, виконано в повній мірі кожним центром.

 У ІІ кварталі розглядалася також можливість залучення в якості параюристів авторитетних осіб
з  неповною  юридичною  або  вищою  освітою  на
території  громад  міст,  селищ,  сіл,  зокрема
бібліотекарів районних та сільських бібліотек, а також
соціальних  працівників  територіальних  центрів
соціального обслуговування.

             

У  ІІІ  кварталі  для  забезпечення  інтеграції  первинної  і  вторинної  правової  допомоги  на  рівні
територіальних  громад,  налагодження  взаємодії  та  співпраці  з  місцевими  органами  державної
виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування Шепетівським  місцевим  центром
розроблено Програму надання безоплатної правової допомоги населенню Білогірського району, для
прийняття якої працівниками центру  здійснено наступні заходи:

19 серпня 2016 року начальник  відділу  правопросвітництва та  взаємодії  з  суб'єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданнях постійних комісій
Білогірської  районної  ради,  на  яких  розглядалось  питання   про  Програму  безоплатної  правової
допомоги  населенню  Білогірського  району  на  2016-2017  роки.  У  своєму  виступі  перед  складом
комісій Юлія Школьнік обґрунтувала необхідність прийняття програми з метою наближення правової
допомоги  до  людей,  які  її  потребують,  оскільки  програма  передбачає  створення  виїзних
консультаційних пунктів, залучення до роботи в них працівників центру, адвокатів та представників
усіх державних установ, які надають послуги населенню.

26 серпня 2016 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання
безоплатної  первинної  правової  допомоги Шепетівського місцевого центру з  надання безоплатної
вторинної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданні сесії Білогірської районної ради,
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на  якій  розглядалось  питання  прийняття  Програми  безоплатної  правової  допомоги  населенню
Білогірського  району  на  2016-2017  роки.  В  своєму  виступі  перед  депутатами  Юлія  Школьнік,
обґрунтувала необхідність її прийняття та  зазначила, що виконання цієї програми дасть змогу значно
спростити доступ громадян до безоплатної  правової  допомоги,  зокрема,  для захисту   порушених
прав у судовому порядку та підвищити їх правову обізнаність. Дуже важливо, що депутати районної
ради  з  розумінням підійшли до  вирішення  зазначеного  питання і  одноголосно  проголосували  за
прийняття цієї програми, на фінансування якої з районного бюджету буде виділено 6 тисяч гривень.

12 липня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної
правової  допомоги  Юлія  Школьнік  провела  в  Шепетівському  міськрайонному  центрі  зайнятості
семінар  для  внутрішньо  переміщених  осіб  та  учасників  АТО,  які  перебувають  на  обліку  в  центрі
зайнятості. Під час семінару Юлія Школьнік розповіла присутнім про державні соціальні стандарти та
гарантії, забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, а також про реалізацію
права на безоплатну правову допомогу. 

05  вересня 2016  року начальник  відділу  “Нетішинське  бюро правової  допомоги”  Світлана
Бащук  відвідала  з  робочим  візитом  Нетішинську  міську  раду,  де  зустрілася  з  міським  головою
Олександрем  Супрунюком.  Під  час  зустрічі  вона  розповіла  про  діяльність  Нетішинського  бюро
правової  допомоги,  можливості  захисту  порушених  прав  громадян  в  цивільному  та
адміністративному судочинстві, а також обговорила з міським головою питання взаємодії та співпраці
щодо надання безоплатної правової допомоги.

06 вересня 2016 року  начальник відділу “Нетішинське бюро правової  допомоги” Світлана
Бащук  взяла  участь   у  засіданні  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  при  виконавчому  комітеті
Нетішинської  міської  ради,  під час  якої  повідомила присутнім про те,  що відповідно до статті  14
Закону України “Про безоплатну правову допомогу” право на таку допомогу мають діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, діти,  які  перебувають  у складних життєвих обставинах, діти,
які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

08  вересня  2016  року начальник  відділу
“Славутське  бюро  правової  допомоги”  Любов
Китюшко-Шатковська  провела  робочі  зустрічі  з  в.о.
директора  Славутського  міськрайонного  центру
зайнятості  Галиною  Ніконовою  та  начальником
управління  соціального  захисту  населення
Славутської  районної  державної  адміністрації
Мар'яною  Гринько.  Під  час  зустрічі  розповіла  про
порядок   надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги  та  забезпечення  доступу  до  вторинної
правової  допомоги  жителям  м.  Славути  та
Славутського району. По завершенню цих зустрічей,
Любов Китюшко-Шатковська презентувала друковані
матеріали з  інформацією про послуги,  які  надає бюро правової  допомоги,  порядок їх  отримання,
орієнтовний перелік документів, які необхідно подати до бюро для отримання безоплатної вторинної
правової допомоги у цивільних та адміністративних справах.

08 вересня 2016 року в.о.  начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” Юлія
Дума спільно з головою  Новоушицької об’єднаної територіальної громади Олегом  Московчуком та
завідувачем юридичного відділу апарату селищної ради Ігорем Зубалем та за участю голови районної
державної адміністрації Бориса Яцкова, першого заступника голови районної державної адміністрації
Павла  Ковальчука,  заступника  голови  районної  державної  адміністрації  Володимира  Левченка,
Ізяславського  міського  голови  Валентини  Корнійчук   провели  семінар-практикум  з  питань
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формування  об’єднаної  територіальної  громади  із  сільськими  головами  району,  громадськими
активістами.

14 вересня 2016 року в.о.  начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” Юлія
Дума провела в Ізяславському районному центрі зайнятості  семінар для внутрішньо переміщених
осіб  та  учасників  АТО,  які  перебувають  на  обліку  в  центрі  зайнятості,  під  час  якого  ознайомила
присутніх  з  державними  соціальними  стандартами  та  гарантіями  забезпечення  прав  внутрішньо
переміщених  осіб  і  учасників  АТО,  акцентувала  їхню увагу  на  можливості  отримання безоплатної
правової  допомоги  у  Ізяславському  бюро  правової  допомоги,  відповіла  на  запитання  щодо
вирішення конкретних проблем.

22  вересня  2016  року начальник  відділу  «Білогірське  бюро  правової  допомоги»  Юлія
Піхотинська  взяла  участь  у  засіданні  круглого  столу  на  тему «Об’єднання усіх  зусиль  соціального
партнерства для вирішення питань зайнятості учасників АТО», під час якого присутнім доведено до
відома про право на безоплатну правову допомогу та основні завдання Білогірського бюро.

22  вересня  2016  року начальник  відділу  «Полонське  бюро  правової  допомоги»  Михайло
Загоруйко  провів  семінар  для  учасників  АТО  у  Полонському  районному  центрі  зайнятості  щодо
роз’яснення їхніх прав на отримання соціальних пільг відповідно до законодавства України.

27 вересня 2016 року заступник начальника відділу Нетішинське бюро провової  допомоги
Тарас Бондарук провів зустріч з працівниками ЦНАПу м.Нетішин, на якій було висвітлено завдання та
функції  бюро  правової  допомоги,  порядок  розгляду  звернень  клієнтів,  обговорено  найбільш
актуальні питання з якими звертаються громадяни.

Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
протягом  ІІІ  кварталу  забезпечив  реалізацію  цілеспрямованої  інтеграції  первинної  і  вторинної
правової допомоги на рівні територіальних громад. Так, 18 серпня 2016 року з метою розширення
доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  та  можливості  її  отримання  соціально  незахищеними
верствами  населення  Старокостянтинівського  району  в  приміщеннях  Сахновецької,  Самчиківської,
Ладигівської та Староостропільської  сільських рад проведено виїзний прийом громадян за участю
в.о. директора Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Олександра Петлюка та працівників місцевого центру.

29  серпня 2016  року працівниками  Теофіпольського  бюро  правової  допомоги
Старокостянтинівського МЦ з НБВПД - начальником Людмилою Коберою та головним спеціалістом
Тетяною Віркун  проведено засідання «круглого  столу» на  тему:  «Безоплатна правова допомога –
захист  індивідуальних  прав».  Під  час  заходу  обговорювались  питання,  зокрема,  щодо  діяльності
«Теофіпольського бюро правової допомоги» Старокостянтинівського МЦ з НБВПД: правові підстави
діяльності,  цілі  та завдання, організації  роботи щодо надання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги з метою належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,
забезпечення правового захисту конституційний прав, свобод та інтересів громадян та налагодження
співпраці з місцевою територіальною громадою, партнерами, які надають різні види правових послуг,
направлених на захист права кожного громадянина.
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Учасниками засідання стали представники райдержадміністрації,  районної та селищної рад,
відділу  Держгеокадастру  у  Теофіпольському  районі,  відділу  освіти  Теофіпольської
райдержадміністрації,  управління  соціального  захисту  Теофіпольської  райдержадміністрації,
Теофіпольського  відділення  Білогірського  об’єднаного  управління  Пенсійного  фонду  України  у
Хмельницької  області,  Теофіпольського  відділення  поліції  ГУНП  у  Хмельницькій  області,
Старокостянтинівської  місцевої  прокуратури,  Теофіпольського  районного  центру  соціальних  служб
для сім’ї, дітей та молоді.

29  вересня  2016  року працівники  відділу  «Теофіпольського  бюро  правової  допомоги»
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  -
начальник Людмила Кобера та головний спеціаліст Тетяна Віркун провели правоосвітній захід у формі
–  лекції  та  рольової  гри  з  учнями  9  класу  Теофіпольської  загальноосвітньої  школи  №1  на  тему:
«Злочин. Види кримінальної відповідальності неповнолітніх».

Перед  початком  заходу,  Людмила  Кобера  коротко  проінформувала  присутніх  про
новостворену установу – Бюро правової допомоги, окреслила основні напрямки діяльності Бюро, а
також зупинилася на питанні щодо надання безоплатної правової допомоги неповнолітнім.

У процесі роботи з учнями, головний спеціаліст Бюро – Тетяна Віркун запропонувала підліткам
індивідуальні завдання з метою моделювання ситуацій, які можуть трапитись з учнями в реальному
житті поза межами перебування в школі, що можуть призвести до скоєння злочину. Після чого учням
роз’яснено деякі статті кримінального кодексу, міри відповідальності неповнолітніх.

Метою  даного  заходу,  насамперед,  стало  завдання  сформувати  в  учнів  основи  правової
культури,  навчити їх  готовності  до прийняття на себе відповідальності  за здійснення дій,  а  також
сприяти вихованню громадянськості та поваги до закону серед неповнолітніх.
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Для забезпечення інтеграції первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних
громад,  Хмельницьким  місцевим  центром  налагоджена  взаємодія  та  співпраця  з  місцевими
органами  державної,  виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  а  також  з
громадськими приймальнями, які надають безоплатну первинну правову допомогу.

 Зокрема організовано проведення 7 спільних заходів.

В  приміщенні  Хмельницької  ОУНБ   18  серпня  відбувся  круглий  стіл,  присвячений  Дню
Незалежності  України  на  тему:  "Рівень  захищеності  прав  людини  та  громадянина  в  незалежній
Україні". Захід організований ГП УГСПЛ у м. Хмельницькому, що діє на базі ХОГО "Подільська правова
ліга". Участь у круглому столі прийняли представники Головного територіального управління юстиції у
Хмельницькій області,  Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. 

            

Зокрема,  20 вересня  у  Хмельницькій  обласній бібліотеці  для юнацтва провели захід для
старшокласників  ліцею  №  17  м.  Хмельницького.  Начальник  відділу  правової  інформації  та
консультацій  Хмельницького  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Ольга  Голдзіцька  розповіла  про
діяльність центрів з надання БВПД. Учнів цікавили питання, чи можуть вони самостійно звертатися до
центру щодо правомірності зборів коштів у навчальних закладах, пільг дітям учасників бойових дій.

Після завершення заходу присутні ознайомилися з новими виданнями правознавчої тематики
з фонду бібліотеки в рамках книжкової виставки для читачів "Право: Вивчай! Знай! Поважай!"

       

З  метою  посилення  правової  спроможності  громад  у  ІІІ  кварталі  Деражнянським  бюро
правової допомоги розроблено Проект програми безоплатної правової допомоги для мешканців
Деражнянського району. Даний проект Програми надано на розгляд до Деражнянської  районної
державної адміністрації з метою подальшого винесення на розгляд сесії районної ради.

На виконання Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної правової допомоги
за результатами оперативної наради в Міністерстві  юстиції  України,  для підвищення кваліфікації
працівників відділів бюро правової допомоги, 27 вересня на базі Хмельницького місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  проведено  стажування  працівників  бюро
правової  допомоги  Хмельницького  місцевого  центру з  питань  використання  он-лайн  сервісів
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Міністерства юстиції України, актуальних питань державної реєстрації  прав на нерухоме майно,
спадкування, виконання рішень судів, призначення субсидій.

В  результаті  проведених  стажувань  представники  управління  юстиції  та  бюро  правової
допомоги обмінялися знаннями та досвідом у вирішенні проблемних питань.

      

Співпраця  Кам’янець-Подільського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги заради посилення правових можливостей  вразливих груп населення - 03 серпня
2016  року фахівець  відділу  правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  безоплатної
первинної  правової  допомоги  Кам'янець-Подільcького  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
правової допомоги Вадим Пархоменко взяв участь  у робочій нараді сільських голів Чемеровецького
району.  В  ході  зустрічі  Вадим Пархоменко повідомив присутніх про утворення у  Чемеровецькому
районі бюро правової допомоги, яке розпочне свою роботу вже з 1 вересня цього року, а також було
акцентовано увагу  на  реалізації  пілотного проекту  Міністерства юстиції  України,  а  саме про нову
функцію місцевих центрів - реєстрація громадських.

Цього  ж  дня  відбулася  зустріч  із  головою  Чемеровецької  районної  ради  Світланою
Павлишиною  та  головою  районної  державної  адміністрації  Олегом  Батюком,  в  ході  якої  було
досягнуто ряд домовленостей щодо сприянні та організації надання безоплатної правової допомоги
мешканцям Чемеровецьокого району.

07  вересня  2016  року директор  Кам’янець-Подільського   місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Ільчишен  Максим  Вікторович  провів  робочу  зустріч  із
директором  Дунаєвецького  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  О.Л.
Босакевич. 

В  ході  зустрічі  було  обговорено  питання  надання  безоплатної  правової  допомоги   для
внутрішньо переміщених осіб, а також обговорювалися питання щодо взаємодії  суб'єктів надання
первинної та вторинної правових допомог відповідно до Закону України “Про безоплатну правову
допомогу”.

З метою підвищення якості надання громадянам правових послуг в регіоні сторони підписали
Меморандум про співпрацю та взаємодію. Сторони домовилися поєднувати свої зусилля, можливості
та ресурси для виконання заходів за такими напрямами, як проведення спільних засідань, «круглих
столів»,  конференцій  з  проблемних  питань  та  інших  комунікативних  заходів  спрямованих  на
забезпечення надання правової допомоги населенню. 

15 вересня 2016  року начальник  відділу  попередньої  роботи  з  клієнтами  Кам’янець  -
Подільського місцевого центру Аліна Задорожна та в.о. начальника відділу право просвітництва та
взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги Вадим Пархоменко здійснили робочий
візит до Старої Ушиці  Кам’янець-Подільського району. З метою поєднання реалізації спільних дій,
спрямованих  на  удосконалення  системи надання  БПД у  даному  регіоні  місцевий  центр  підписав
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меморандум про  співпрацю та  взаємодію із  Староушицькою селищною радою.  Ново  підписаним
меморандумом  сторони  визначили  механізм  взаємодії  між  Кам’янець  –  Подільським  місцевим
центром та Староушицькою селищною радою з метою надання громадянам якісних правових послуг.

В результаті чого Вадим Пархоменко домовився із Селищним головою Андрієм Котульським
про організацію виїзного мобільного консультативного пункту, який буде працювати кожний третій
четвер місяця на базі Староушицької селищної ради.

Протягом  ІІ  та  ІІІ  кварталів  усі  заходи  щодо  реалізації  Наказу  Координаційного  центру  з
надання правової допомоги від 31 березня 2016 року № 25 “Про проведення конкурсу з відбору
кандидатів на посади  керівників  бюро правової допомоги” були спрямовані на виконання норм акту
та посилення налагодження партнерських взаємовідносин.

До прикладу під час інтерв’ювання у складі комісії,  яка була затверджена Координаційним
центром, брали участь представники громадськості з якими налагоджено ще більш якісну подальшу
співпрацю.

Крім того під час відкриття відділів б бюро правової допомоги у районах Хмельницької області
організовано,  запрошено  та  проведено  зустрічі  із  головами  районних  державних  адміністрацій,
районних рад, районними осередками поліції та громадськості.

30  вересня  2016  року директором Регіонального Наталією
Стьопіною та начальником відділу організації надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Катериною  Топольницькою
проведено  робочу  зустріч  із  уповноваженим Голови  Національної
поліції України з питань захисту прав людини, старшим інспектором
Юрієм  Сніберком.  Темою  розмови  стало  дотримання  Порядку
інформування  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  про  випадки  затримання  осіб.  Учасники  зустрічі
обговорили проблеми, що найчастіше виникають у процесі  взаємодії  представників регіонального
центру і поліції, та домовились про подальшу співпрацю. 

21  жовтня  заступник  директора  Регіонального  центру  Олена  Варфоломєєва  і  начальник
відділу  правопросвітництва  та  взаємодії  із  суб'єктами  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги  Хмельницького  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Ірина  Ярусевич  зустрілися  із  начальником  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Хмельницької
райдержадміністрації  Світланою  Шереметою  і  взяли  участь  у  семінарі,  який  проводили  для
завідувачів  дошкільних  навчальних  закладів
Хмельницького  району.  Олена  Варфоломєєва  розповіла
освітянам  про  основні  напрямки  діяльності  центрів  та
їхніх новостворених відділів – бюро правової допомоги.

02  листопада  директор  Регіонального  центру
Наталія Стьопіна взяла участь у  навчально-практичному
семінарі  для  керівників  територіальних  підрозділів  з
питань протидії нелегальній міграції,  додержання вимог
адміністративного  законодавства  та  інших  заходів.
Організатором заходу виступило управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.
Очільниця  Регіонального  центру  виступила  перед  учасниками  семінару  з  доповіддю  на  тему:
“Додержання вимог Закону України “Про безоплатну правову допомогу” та  Порядку інформування
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центрів з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги про випадки затримання осіб”.  Крім
того, Наталія Стьопіна поінформувала присутніх про діяльність Регіонального та місцевих центрів, а
зокрема й новостворених бюро правової допомоги.

Для  отримання  якісної  первинної  правової  допомоги  Регіональним  центром  забезпечено
постійне  розміщення  на  офіційному  веб-сайті  консультацій  фахових  юристів  з  актуальних  питань,
зокрема:

1.  Тонкощі  застосування  соціальної  податкової  пільги.  Консультує  Оксана  Сідлецька,  в.о.
начальника Деражнянського бюро правової  допомоги Хмельницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. http://bit.ly/2j7GEam.

2.  Чи  можна  легалізувати  самочинне  будівництво?  Відповідає  Неля  Поплавська,  в.о.
начальника  Летичівського  бюро  правової  допомоги  Хмельницького  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги. http://bit.ly/2hUANch.

3.Видача паспорта громадянина України у формі ID-картки. Консультує Анастасія Гончар, в.о.
начальника Ярмолинецького бюро правової допомоги Хмельницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. http://bit.ly/2iTfSD7.

Крім того, очільницею Регіонального центру було проведено низку зустрічей із партнерами з
метою розширення та розвитку мережі первинної та вторинної правової допомоги;

Внаслідок  злагоджених  дій  та  якісної  взаємодії  протягом  ІV кварталу  укладено  два
меморандуми про співпрацю, продовжено роботу центрів щодо виконання вимог раніше підписаних
правочинів про співпрацю.
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Підбиваючи підсумки, зауважимо ,  що у 2016 році Регіональним та місцевими центрами з
надання  БВПД  Хмельницької  області  налагоджено  якісну  співпрацю  із  уповноваженим  Голови
Національної  поліції  України з  питань захисту прав людини,  начальником Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області,  Головним управлінням
Національної  поліції  в  Хмельницькій  області,  обласним  центром  зайнятості,  органами  місцевого
самоврядування, тощо.

Варто  зауважити,  що  з  часу  відкриття  відділів  бюро  правової  допомоги  розвиток  мережі
первинної правової допомоги значною мірою забезпечують фахівці бюро.

На виконання  Плану  надання безоплатної  правової  допомоги  у  2016  році  в  Хмельницькій
області Регіональним центром сформовано загальну дорожню карту «Доступна БПД у Хмельницькій
області», яку можна переглянути за посиланням - http://bit.ly/2iYwlIl.
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[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД

З метою виконання вимог та завдань системи БПД, з метою узагальнення та поширення кращих
практик у період з 01 січня по 31 грудня 2016 року директори Регіонального та місцевих центрів з
надання  БВПД  Хмельницької  області  неодноразово  зустрічалися  для  обговорення  та  вирішення
актуальних питань. Зокрема у зазначений період було проведено 9 засідань керівної ради директорів
регіонального  та  місцевих  центрів   з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій області.  Також неодноразово проведено наради в  Skype –  режимі між директорами
регіонального  та  місцевих  центрів   з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій області.

                    

Задля  планування  ефективної  комунікації  з  медіа  проведено  методологічне  навчання  16
лютого, де  заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності
та  інформації  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій області Оксана Банкова жваво поспілкувалася із колегами з Хмельницького місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  —  начальником  відділу  взаємодії  з
суб'єктами надання БВПД Іриною Ярусевич та начальником відділу інформаційної та матеріальної
інфраструктури  Ігорем  Пилип'юком.  Під  час  зустрічі  обговорили  інформаційно-комунікаційну
стратегію,  яка  б  допомогла  поліпшити  поінформованість  населення  про  систему  БПД  в  Україні  і
зокрема про місцевий центр. 

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності системи безоплатної вторинної правової
допомоги, запобігання та протидії корупції, Регіональним центром, щопонеділка на основі наданих
відомостей  місцевими  центрами  та  власних  даних  здійснюється  оприлюднення  оперативної
інформації  щодо видання доручень регіональними та місцевими центрами з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги,  оплати  послуг  та  відшкодування  витрат  адвокатів,  які  надають
безоплатну вторинну правову допомогу.

Регіональним центром проведено на базі  Хмельницького місцевого центру 31 травня 2016
року семінар для працівників центрів на тему: “Проблемні питання оплати послуг адвокатів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та відшкодування витрат”. 

Яскравим  прикладом  раціональної  взаємодії  Регіонального  та  місцевих  центрів  є  якісне
виконання  завдань  та  цілей  впровадження  на  якості  надання  безоплатної  правової  допомоги  у
Хмельницькій області.

Протягом 2016 року  спільними зусиллями виконано всі  доручення Координаційного центру,
надано необхідні рекомендації до проектів нормативно-правових актів.

Регіональним центром забезпечено виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 17
червня  2016  року  №1717/5  “Про  затвердження  пілотного  проекту  у  сфері  державної  реєстрації
громадських формувань”:

 забезпечено тісну співпрацю із уповноваженим представником Головного територіального
управління юстиції у Хмельницькій області  та Хмельницькою філією ДП “НАІС”;

 забезпечено навчання відповідальних працівників місцевих центрів у Хмельницькій філії
ДП “НАІС”;
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 забезпечено методологічну допомогу в навчанні працівників місцевих центрів на основі
методологічних  матеріалів  наданих  Головним  територіальним  управлінням  юстиції  у
Хмельницькій області;

 забезпечено  узагальнення  інформації,  створення  електронної  скриньки  обміну
інформацією.

26  серпня  з  ініціативи  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  у  Хмельницькій  області  організовано  прес-конференцію  “Посилення  правової
спроможності громад Хмельниччини через діяльність бюро правової допомоги” з нагоди відкриття
бюро правової допомоги, на базі Хмельницького місцевого центру. 

На  прес-конференції  детально  поінформовано присутніх про  завдання,  які  виконуватимуть
новостворені бюро, їхнє розташування, графік роботи, послуги, які там надаватимуть, та особливості
відбору працівників бюро. До виступу запрошено представників Регіонального та місцевих центрів, а
також начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області В. Худняка.

Директор  Регіонального  центру  взяла  участь  у  робочій  нараді  Координаційного  центру  з
надання правової допомоги з питань організації планово-фінансової роботи, управління бюджетними
коштами, забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів у 2016 році.

Забезпечено участь директорів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Хмельницької області 09.09.2016 року в нараді з використанням засобів відеоконференцзв'язку під
головуванням Міністра юстиції України; підготовлено доповідь щодо стану діяльності  Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги у Хмельницькій області у Хмельницькій
області станом на 09.09.2016р.

Забезпечено виконання доручення Міністра юстиції  України щодо підвищення кваліфікації
працівників  відділів  «Бюро  правової  допомоги»  -  прийнято  спільний  наказ  із  Головним
територіальним  управлінням  юстиції  у  Хмельницькій  області  про  проведення  стажувань
працівників  відділів  «Бюро  правової  допомоги»  області  на  базі  Головного  територіального
управління юстиції у Хмельницькій області (затверджено  Графік та план стажування працівників
відділів «Бюро правової допомоги» області).

За  ініціативою  Регіонального  центру  проведено  навчальні  семінари  для  працівників  бюро
правової  допомоги.  23  вересня  за  участю  Сергія  Дрелінського,  начальника  відділу  забезпечення
якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру у Шепетівському
місцевому  центрі проведено  навчальний  семінар  для  працівників  відділів  Білогірського,
Ізяславського, Нетішинського, Полонського та Славутського бюро правової допомоги.
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27 вересня подібний навчальний семінар проведено у Хмельницькому місцевому центрі   за
участю директора Регіонального центру Наталії Стьопіної та працівників Регіонального центру - Сергія
Дрелінського, начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації
адвокатів  та  Чорної  Ольги  заступника  начальника  відділу  організаційної  роботи,  юридичного
забезпечення  діяльності  та  інформації.  На  семінарі  були  присутні  працівники  Віньковецького,
Волочиського  Городоцького,  Деражнянського,  Летичівського,  Ярмолинецького,  Красилівського,
Теофіпольського  бюро правової допомоги.

Також  з  метою  обміном  досвіду  та  узагальнення  напрацювань  16  вересня  на  базі
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за ініціативи
відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформації Регіонального центру (та його
працівників  заступників  Оксани  Банкової  та  Ольги  Чорної),  проведено  семінар-тренінг  для
інтеграторів  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Хмельницької
області та працівників, відповідальних за наповнення сторінок місцевих центрів у соціальній  мережі
Facebook.

Учасники обговорили два блоки питань: перший стосувався комунікаційної складової у роботі
інтеграторів, другий — підготовки планів роботи місцевих центрів та подання звітної інформації.

Низку  цікавих  нововведень  запропонували  інтегратори  місцевих  центрів,  щоб  налагодити
оперативний  та  ефективний  обмін  інформацією  між  регіональним,  місцевими  центрами  та
новоствореними бюро правової допомоги.  Зокрема, йшлося про можливість створення спеціальної
гугл-форми для внесення відомостей про заходи, що їх організовують у бюро.
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На  виконання  своїх  функціональних  завдань  фахівці  Регіонального  центру  провели  виїзні
зустрічі для моніторингу діяльності місцевих центрів.

Працівники  Регіонального  та  місцевих  центрів  взяли  участь  у  організованих
Координаційним центром семінарах та/або тренінгах. 

Крім  того  Регіональним  центром  організовано  та  проведено  тренінги  для  працівників
місцевих центрів.

До прикладу,  25  листопада провели  тренінг  для  інтеграторів  місцевих  центрів.  Фахівці
зібралися, щоб поділитися успішним досвідом та обговорити нові знання, здобуті під час тренінгу
для  комунікаторів  та  інтеграторів,  який  відбувся  у  Києві  наприкінці  жовтня.  Із  учасниками
семінару  працювала  також  практичний  психолог,  фахівець  з  позитивної  психотерапії  Оксана
Киричок.
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13  грудня на  семінарі-нараді  в  Регіональному центрі  головний бухгалтер РЦ та  бухгалтери
місцевих  центрів  обговорили  нововведення  у  системі,  які  впроваджуються  з  нового  року,  робочі
питання, обмінялися досвідом та своїми напрацюваннями. 

06-08 грудня  директор Регіонального центру спільно з директорами місцевих центрів взяла
участь  у  робочій  зустрічі  керівного  складу  системи  безоплатної  правової  допомоги  в  м.  Києві,  в
процесі  якої  здійснено  напрацювання  ідей  та  пропозицій  щодо  функціонування  та  подальшого
розвитку  системи  БПД  для  врахування  їх  під  час  підготовки планів  заходів  на  2017  рік  та  в
середньостроковій перспективі.
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Працівники  Регіонального  центру  виступили  організаторами  та  спікерами  навчальних
семінарів  для  працівників  відділів  бюро  правової  допомоги.  Зокрема,  02  листопада на  базі
Шепетівського  місцевого  центру  за  участю  начальника  відділу  забезпечення  якості  правової
допомоги та підвищення кваліфікації  адвокатів  Регіонального центру Сергія Дрелінського провели
навчальний  семінар  та  нараду  з  працівниками  центру  та  підпорядкованих  йому  бюро  правової
допомоги (Білогірського, Ізяславського, Нетішинського, Полонського та Славутського).

На нараді обговорено результати роботи бюро правової допомоги за вересень та жовтень і
завдання до кінця 2016 року. А під час семінару розглянуто типові недоліки та проблемні питання в
роботі бюро і шляхи їх вирішення.

27 грудня до участі в тренінгу “Посилення правових можливостей учасників АТО: надання БПД,
психологічної  допомоги,  спільні  зустрічі  з  ОМС  щодо  інтеграції  учасників  АТО” запросили
представників бюро правової допомоги Хмельницької області. Захід відбувся на базі ГО “Подільська
правова ліга (детально – тут http://bit.ly/2izref5 ).
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[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій

З метою покращення результативності  та  ефективності  діяльності  центрів  з  надання БВПД у
Хмельницькій області постійно ведеться робота над розвитком інституційної спроможності центрів
виконувати  покладені  на  них  функції.  Зокрема  впроваджено  ІР-телефонію,  впровадження  нових
інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних) та нових форм звітності  з  графічною та аналітичною
частиною  щодо  функціонування  та  розвитку  системи  БПД  в  регіоні  на  офіційному  веб-сайті
регіонального центру тощо.

Протягом  ІІ  кварталу  працівниками  центрів  здійснено  весь  комплекс  організаційних  та
матеріально  технічних  заходів  для  повноцінної  та  стабільної  роботи  новостворених  відділів  -
Білогірського,  Ізяславського,  Нетішинського,  Полонського,  Славутського  Чемеровецького,
Дунаєвецького,  Новоушицького,  Віньковецького,  Волочиського  Городоцького,  Деражнянського,
Летичівського, Ярмолинецького, Старосинявського, Красилівського та Теофіпольського бюро правової
допомоги.
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[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації

Упродовж 2016 року центри з надання БВПД Хмельниччини активно інформували мешканців
області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ поширювали матеріали як про систему
загалом,  так  і  про  роботу  регіонального  та  місцевих  центрів,  публікували  правові  консультації  з
типових  питань  та  приклади  успішного  захисту,  який  здійснювали  адвокати,  що  співпрацюють  з
центрами.  Представники регіонального центру  брали участь  у  прес-конференціях,  круглих  столах,
тематичних програмах на телебаченні та радіо.  Загалом у пресі, інтернет-медіа та на телебаченні і
радіо регіону в жовтні-грудні з’явилося 466 таких матеріалів. 

Безпосередньо Регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області було підготовлено 194
матеріали для ЗМІ, 97 матеріалів розмістив у медіа Хмельницький місцевий центр з надання БВПД,
96 — Шепетівський, 42 — Кам'янець-Подільський, 37 — Старокостянтинівський.

Кількість розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД у 2016 році

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли прочитати у електронних
виданнях  «Актуально»,  0382.  ua,  «ВСІМ»,  «Є»,  «Три крапки»,  «Незалежний громадський портал», на
сайтах  телеканалів  «Поділля-центр»,  МТРК  «Місто»,  «Ексклюзив»,  TV  7+,  у  тижневиках  «Марічка
NEWS  », «Актуально  для  подолян»  та  інших.  Сюжети  про  роботу  центрів  з  надання  БВПД
демонстрували телеканали «Поділля-центр», МТРК «Місто  »,  «33 канал», «Ексклюзив», TV  7+ та інші.
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№
з/п

Перелік місцевих центрів Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал За рік

1. РЦ 49 49 52 44 194

2. Кам’янець-Подільський МЦ 8 5 13 16 42

3. Старокостянтинівський МЦ 12 6 12 7 37

4. Хмельницький МЦ 11 27 33 26 97

5. Шепетівський МЦ 17 12 29 38 96

Разом за всіма МЦ та РЦ 97 99 139 131 466

 

http://tv7plus.com/
http://excl.com.ua/
http://33tv.com.ua/
http://mistotv.com/
http://www.odtrk.km.ua/
http://www.marichkanews.com/
http://www.marichkanews.com/
http://tv7plus.com/
http://excl.com.ua/
https://ngp-ua.info/
http://www.krapku.com.ua/
file://172.16.1.22/Pereval/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8/%2FC:%5CUsers%5CUSERua%5CDocuments%5Cye.ua
http://vsim.ua/
http://www.0382.ua/
http://aktualno.km.ua/category/aktualno-dlya-podolyan/


Тематика матеріалів різноманітна: про діяльність, функції і завдання центрів та бюро, перші
результати роботи бюро правової допомоги, консультації фахівців з найбільш поширених правових
питань,  репортажі  із  заходів,  історії  клієнтів,  яким  допомогли  працівники  центрів  або  адвокати,
призначені у центрах, тощо.

Масштабна інформаційна кампанія проводилася в області  перед відкриттям бюро правової
допомоги.  Регіональні  та  місцеві  видання  повідомляли  про  проведення  конкурсного  відбору
кандидатів на посади працівників бюро, завдання,  які  виконуватимуть бюро, їхні  місію і  бачення.
Представників  ЗМІ  запрошували  на  прес-конференції,  круглі  столи  та  інші  заходи,  пов'язані  з
початком роботи бюро правової допомоги.

Активно висвітлювали у  медіа  і  перші  підсумки роботи  бюро правової  допомоги,  і  роботу
фахівців бюро, зокрема підготовлені фахівцями бюро правові консультації та роз'яснення. З появою у
місцевих центрів функції фронт-офісів, які можуть приймати документи для реєстрації громадських
формувань, про це неодноразово повідомляли у регіональних і місцевих ЗМІ.
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Широко висвітлювалася у місцевих ЗМІ інформація про відбір адвокатів для участі у програмі
«Адвокат майбутнього»,  а також про зміни у Законі України «Про безоплатну правову допомогу»,
відповідно до яких розширилося коло осіб, які можуть скористатися послугами адвоката за кошти
держави.

Фахівці 

Регіонального  центру  оперативно  оновлювали  відомості  на  офіційному  веб-сайті
регіонального  центру:   публікували  останні  новини,  приклади  успішного  вирішення  справ
адвокатами, залученими до надання БВПД, та корисну інформацію для клієнтів, наприклад, адреси
та номери телефонів бюро правової допомоги. 
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Щодня  відбувалося  і  оновлення  інформації  на  сторінці  регіонального  центру  у  мережі
Facebook:  поширювалися  не  лише  новини  з  офіційних  сайтів  Координаційного  центру  з  надання
правової допомоги та Регіонального сайту з надання БВПД у Хмельницькій області, але й актуальні
консультації,  які  будуть  корисні  читачам,  оголошення  про  важливі  події,  зокрема  семінари  для
адвокатів, працівників центрів, представників суспільних груп та громад.

Систематично проводиться аналіз медіа-середовища в області та оновлення медіа-мапи.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

 [2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру

За  оперативною  інформацією  з  01  січня  2016  року  по  31  грудня  2016  року  регіональним
центром з надання БВПД у Хмельницькій області було видано 1929 доручень адвокатам для надання
БВПД, у тому числі: 

 24 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 
 390 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні  злочину та /  або стосовно яких обрано

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 
 1162 – для здійснення захисту за призначенням; 
 42 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях; 
 133 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів

медичного характеру; 
 2 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією); 
 62 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК;
 114 –  особам,  засудженим  до  покарання  у  вигляді  позбавлення  волі,  тримання  в

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

 Діаграма 1. Кількість виданих доручень поквартально за
ІІІ та ІV квартали 2016 року із порівнянням з ІІІ та ІV кварталами 2015 року
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 Діаграма 2. Розподіл осіб за 2016 рік

Таблиця 1. Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб

№ з/п Категорії осіб
Кількість виданих доручень

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. Разом за рік

1 Особам, до яких застосовано адміністративне 
затримання

5 8 4 7 24

2 Особам, до яких застосовано адміністративний 
арешт

0 0 0 0 0

3 Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 
злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

94 97 98 101 390

4 Для здійснення захисту за призначенням 289 324 248 301 1162

5 Для участі у проведенні окремих процесуальних 
дій у кримінальних провадженнях

7 9 16 10 42

6 У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру

27 39 30 37 133

7 У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією)

1 0 1 0 2

8 У разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК

7 29 10 16 62

9 Особам, засудженим до покарання у вигляді 28 39 29 18 114
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позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі

10 Разом за всіма категоріями осіб 458 545 436 490 1929

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром упродовж звітного періоду з
01 січня по 31 грудня 2016 року:

 здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у   36   судових  засіданнях  у  кримінальних
провадженнях;

 проведено  36  бесід з клієнтами;
 проведено 73  анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено  590 перевірок  достовірності  наданої  адвокатами  інформації  за  вразливими

категоріями суб’єктів права на БВПД.
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[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів

За період з 01 січня по 31 грудня 2016 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано 11400 звернень клієнтів, 9406 особам було надано правову консультацію, 2007 із
них написали письмову заяву про надання БВПД.

В  результаті  розгляду  письмових  заяв  про  надання  БВПД,  було  прийнято  рішення  про
надання  БВПД  по  1783  зверненням  та  надано  1479  доручень  адвокатам  та  322  штатним
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 42
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.

 Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за 2016 рік в розрізі МЦ
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

Кількість зареєстрованих звернень

І

 квартал
ІІ квартал ІІІ квартал

ІV

 квартал

Разом за 
2016 рік

1 Кам'янець-Подільський 
МЦ

405 498 618 965 2486

2 Старокостянтинівський 
МЦ

255 191 480 1118 2044

3 Хмельницький МЦ 287 325 786 2096 3494

4 Шепетівський МЦ 360 369 823 1854 3406

Всього 1307 1383 2707 6033 11400
Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за

наростаючим підсумком

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

Кількість
зареєстро

ваних
звернень

Кількість
наданих
правових

консультаці
й

Кількість
отриманих
письмових
звернень

про
надання

БВПД

Кількість
рішень про

надання
БВПД

Кількість
виданих

доручень
надання

БВПД

адвокатам/
штатним
юристам

Кількість
перена-

правлень
до інших

провайдері
в БПД

1 Кам'янець-
Подільський МЦ

2486 2224 262 247 234/19 131

2 Старокостянтинівськ
ий МЦ

2044 1329 714 676 482/195 0

3 Хмельницький МЦ 3464 3037 448 421 427 39

4 Шепетівський МЦ 3406 2816 583 439 336/108 7

Всього 11400 9406 2007 1783 1479/322 177

Протягом 2016 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше зверталися
з наступних питань: з питань соціального забезпечення 2255 (19,80%), іншого цивільного права
1845 (16,20%),  спадкового 1217 (10,67%),  земельного 1207 (10,58%),  сімейного 1152 (10,10%),  з
інших питань 769 (6,74%), житлового 759 (6,65%), договірного 659 (5,78%), трудового 575 (5,04%),
адміністративного 411 (3,60%), з питань виконання судових рішень 347 (3,06%) та з неправових
питань 204 (1,78%) від загальної кількості. 
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 Діаграма 8. Розподіл клієнтів за 2016 рік з наростаючим підсумком за категорією питань

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 квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
Разом за 
2016 рік

1 соціальне забезпечення 172 164 835 1437 2255
2 іншого цивільного права 203 192 468 982 1845
3 спадкового права 157 183 302 575 1217
4 земельного права 153 160 275 619 1207
5 сімейного права 153 140 319 540 1155
6 Інші питання 42 62 193 472 769
7 житлового права 129 168 174 288 759
8 договірного права 80 72 145 362 659
9 трудового права 72 92 121 290 575

10 адміністративного права 47 66 108 190 411
11 виконання судових рішень 32 31 89 195 347
12 Неправове питання 63 50 24 68 205

Разом 1304 1382 2696 6018 11400
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Щодо  письмових  звернень  про  надання  БВПД,  то  протягом  звітного  періоду найбільше
письмових звернень було зареєстровано від ветеранів війни 597 (36,09%), інвалідів 560 (33,85%) ,
малозабезпечених осіб 497 (30,04%).

Діаграма 5. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за категорією осіб

Діаграма 6. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю
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Діаграма 7. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за віком

Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом 2016 року
було:

 здійснено 343 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 121 дистанційного
пункту 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  1534 особи,  в  тому  числі  899 осіб  звернулися  за
отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних  консультаційних
пунктів та 129 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 надано методичну допомогу 735 органам місцевого самоврядування та установам -
провайдерам БПД (громадських організацій,  волонтерських рухів,  юридичних осіб
приватного  права),  з  якими  налагоджено  співпрацю  щодо  надання  безоплатної
правової допомоги;

 опрацьовано 3921 акта надання БВПД, що були подані адвокатами.
 розміщено у ЗМІ 272 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.
 проведено 907 правопросвітницьких заходів.
 надано 64 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих центрів
дивись у таблицях 5-11.
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Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ

№
з/п

Перелік місцевих центрів

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

що скористалися їх послугами

І квартал ІІ квартал
ІІІ квартал ІV

 квартал

Разом за 
2016 рік

1 Хмельницький МЦ 52/155 38/70 46/179 54/212 190/616

2 Шепетівський МЦ 13/44 25/47 17/51 35/190 90/332

3 Старокостянтинівський МЦ 50/211 59/133 32/09 49/108 190/461

4 Кам’янець-Подільський МЦ 11 18 21 51/85 101/125

5 Всього 126 140 116 571/1534

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

№
з/п

Перелік місцевих центрів

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та
установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено

співпрацю

І квартал ІІ квартал
ІІІ квартал ІV

 квартал

Разом за 
2016 рік

1 Хмельницький МЦ 0 0 82 140 222

2 Шепетівський МЦ 45 98 121 94 358

3 Старокостянтинівський МЦ 39 78 9 0 126

4 Кам’янець-Подільський МЦ 2 1 14 12 29

5 Всього Всього 177 226 246 735
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 Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами, 
в розрізі МЦ

№
з/
п

Перелік місцевих центрів

Кількість опрацьованих актів БПД, що подані адвокатами

І
квартал

ІІ квартал
ІІІ

квартал

ІV

 кварта
л

Разом за 
2016 рік

1 Хмельницький МЦ 454 442 474 499 1847

2 Шепетівський МЦ 193 220 227 224 864

3 Старокостянтинівський МЦ 77 89 75 318 559

4 Кам’янець-Подільський МЦ 171 147 150 183 629

5 Всього 895 898 926 1224 3921

Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань
надання БВПД (в тому числі РЦ)

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал За рік

1. РЦ 49 49 52 44 194

2. Кам’янець-Подільський 
МЦ

8 5 13 16 42

3. Старокостянтинівський 
МЦ

12 6 12 7 37

4. Хмельницький МЦ 11 27 33 26 97

5. Шепетівський МЦ 17 12 29 38 96

Разом за всіма МЦ та РЦ 97 99 139 131 466
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Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ

№
з/
п

Перелік місцевих центрів

Кількість проведених правопросвітницьких заходів

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

ІV

 кварта
л

Разом за 
2016 рік

1 Хмельницький МЦ 0 0 41 240 281

2 Шепетівський МЦ 21 22 26 138 207

3 Старокостянтинівський МЦ 0 0 3 98 101

4 Кам’янець-Подільський МЦ 42 41 44 191 318

5 Всього 63 63 114 667 907

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів
Мін’юсту (в тому числі РЦ)

№
з/
п

Перелік місцевих центрів

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

І квартал ІІ квартал
ІІІ

квартал
ІV

 квартал

Разом за 
2016 рік

1 Хмельницький МЦ 0 0 15 22 27

2 Шепетівський МЦ 0 0 0 22 22

3 Старокостянтинівський МЦ 0 0 0 0 0

4 Кам’янець-Подільський МЦ 0 0 4 4 8

5 Всього 0 0 19 45 67
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

З 01.01.2016 року по 31.12.2016 року РЦ було фактично профінансовано на 4 075 000,00грн
за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з
надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період.

 Діаграма 9. Співвідношення фактичного фінансування видатків на оплату послуг
адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим підсумком до фінансування за

аналогічний період минулого року в порівнянні з кошторисом на поточний рік

З  01.01.2016  року  по  31.12.2016  року  касові  видатки  на  оплату  послуг  адвокатам,  які
надають  БВПД  в  Хмельницькій  області,  становлять  3 975 734,69  грн.  Обсяг  зареєстрованих
фінансових зобов’язань станом на 31.12.2016 року  становив 3 975 734,69 грн.  Кредиторська
заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складає 0,00 грн. 
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 Діаграма 10. Співвідношення фактичних виплат адвокатам за звітний період поточного
року по регіону з наростаючим підсумком до фактичних виплат за аналогічний період минулого

року в порівнянні з фактичними загальними виплатами за минулий рік

 Діаграма
11.

Співвід ношення

фактичних виплат адвокатам та фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по
регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік

Так, з 1 січня по 31.12.2016 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням
БВПД по кримінальним провадженням становили 3 145,67 тис.  грн (79,1 %), а по дорученням
БВПД по цивільно-адміністративним справам – 830,06 тис. грн. (20,9 %).

Поквартальна  інформація  щодо  розподілу  видатків  на  оплату  послуг  адвокатів  в  розрізі
категорій  осіб  по  кримінальним  провадженням  та  цивільно-адміністративним  справам
відображена в Таблиці 12.
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Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам

№
з/п

Категорії осіб

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис.
грн

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

ІV квартал
Разом за 
2016 рік

1 Захист за призначенням 579,5 479,4 629,7 518,6 2 207,2

2 Залучення до окремої процесуальної дії 1,7 2,5 9,1 6,9 20,2

3
Адміністративне затримання/адміністративний 
арешт 0,7 1,0 1,9 1,5 5,1

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 203,5 261,1 122,4 235,4 822,4

5 Засудженим 11,4 8,3 9,4 13,3 42,4

6
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання 
вироків 6,8 5,7 21,4 14,4 48,3

7
Цивільні/адміністративні справи (особам, 
зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про 
БПД", місцеві центри)

98,4 136,5 199,0 396,2 830,1

8 Разом 902,0 894,5 992,9 1 186,3 3 975,7
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