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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

Регіональний центр з надання вторинної безоплатної правової допомоги у Хмельницькій 
області розпочав роботу в другому кварталі із реалізації інформаційної кампанії щодо 
поширення інформації про створення бюро правової допомоги. Саме новостворені бюро 
покликані розширити можливості жителів усіх віддалених населених пунктів до 
безперешкодного отримання якісної правової допомоги. 

З метою розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги Регіональний 
центр взяв участь у багатьох зустрічах, круглих столах і семінарах. 

Так, 08 квітня 2016 року директор Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 
області Наталія Стьопіна взяла участь у семінарі зі слідчими, де обговорили низку проблемних 
питань, які виникають при взаємодії з різними ланками правоохоронних структур — 
прокуратурою, судами, бюро судово-медичної експертизи, а також із захисниками. Про 
особливості співпраці слідства із адвокатами, яких залучають до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, розповіла. Вона акцентувала увагу слідчих на необхідності дотримання 
вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1363 “Про затвердження Порядку інформування 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою” 
і підкреслила важливість виконання Меморандуму про співпрацю між Міністерством юстиції та 
Національною поліцією, який було підписано 12 лютого 2016 року. 

 

7 квітня 2016 року директор Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 

області Наталія Стьопіна, директор Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Григорій 

Гоцький та голова Благодійної організації “Фонд родини Кольгофер”  В. Кольгофер провели 

спільну прес-конференцію, на якій проведено аналіз результатів реалізації спільного проекту 

“Налагодження механізмів надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги 

в новоутворених Летичівській та Меджибізькій територіальних громадах”. За результатами 

спільного проекту Хмельницького місцевого центру з надання БВПД та Благодійної 

організації “Фонд родини Кольгофер”. 
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З метою забезпечення відкритого та неупередженого відбору кваліфікованих і 
вмотивованих на роботу в сфері надання безоплатної правової допомоги кандидатур на посади 
керівників бюро правової допомоги на основі об’єктивних критеріїв Регіональним центром 
проведено ряд  виїзних зустрічей-інформувань з урахуванням цільової аудиторії конкурсу. 

Зокрема, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна та її заступник Олена Варфоломєєва провели 

зустрічі зі старшокурсниками Хмельницького інституту ім. Блаженнішого Володимира, 

Митрополита Київського і всієї України (МАУП) і Хмельницького університету управління та 

права. Як розповіла студентам заступник директора регіонального центру Олена Варфоломєєва, 

конкурс відбуватиметься у кілька етапів: спочатку необхідно заповнити електронну заявку на 

сайті www.legalaid-jobs.in.ua, а відтак претендентам, які отримають запрошення від 

Координаційного центру з надання правової допомоги, необхідно буде пройти курс 

дистанційного навчання. Останнім етапом стане інтерв’ювання. 

— Нам дуже важливо залучити до участі у конкурсі якомога більше гідних претендентів, 

особливо молоді, тому радо розглянемо ваші заявки, — наголосила керівник регіонального 

центру. 

       

 
Новації у галузі юстиції обговорили 17 травня зі студентами  Хмельницькому інституті ім. 

Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України. Круглий стіл під назвою 
“Реформа органів юстиції” відвідала Олена Варфоломєєва, заступник директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, Наталія 
Білик, головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової 
освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, та Оксана Кротова, 
начальник відділу правової роботи, правової освіти та державної реєстрації НПА Хмельницького 
міськрайонного управління юстиції. 
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26 травня У рамках робочого візиту радник Міністра юстиції Ігор Алексєєв та керівники 
регіонального і місцевого центрів та представники ГТУЮ відвідали м. Деражню та смт Летичів, 
де провели особистий прийом громадян, ряд робочих зустрічей. Принагідно директори 
регіонального та місцевого центрів разом із першим заступником начальника ГТУЮ провели 
вуличне інформування мешканців Деражні та Летичева. Перехожим роздавали інформаційні 
буклети про систему безоплатної правової допомоги та розповідали про послуги, які можна 
отримати у місцевих центрах з надання БВПД, пояснювали, які категорії громадян мають право 
на правову допомогу за кошти держави та який порядок призначення адвоката. Крім того, 
громадян інформували про нові сервіси Мін'юсту і відкриття бюро правової допомоги у їхніх 
населених пунктах, яке заплановане на 1 вересня 2016 року. 
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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: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у  9  судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено  9  бесід з клієнтами; 

 проведено 10  анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 10 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 
 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 
З метою підвищення кваліфікації адвокатів працівники Регіонального центру 

неодноразово виступили на різних заходах, присвячених питанням адвокатської діяльності в 

сфері надання безоплатної правової допомоги. 

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 у семінарі з адвокатами на тему: «Порядок оформлення актів 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та методика обчислення оплати послуг та 
відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу», 
організованому Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Під час семінару, обговорено особливості розрахунку розміру винагороди адвокатів 
за надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

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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З метою обміну досвідом між адвокатами, упродовж звітного періоду працівниками 
Регіонального центру висвітлено публікації щодо позитивних успішних практик (справ) 
адвокатів Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах, які розміщені на 
офіційному веб-сайті центру та Facebook (до прикладу щодо стягнення матеріальної та 
моральної шкоди внаслідок затоплення квартири, поділу майна подружжя та стягнення 
аліментів, встановлення юридичного факту, тощо). 

 

 

 

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

З метою забезпечення інтеграції Регіональним центром проведено ряд робочих зустрічей 
із керівниками  органів державної влади та місцевого самоврядування міст і районів, на які 
поширюється юрисдикція Регіонального центру та місцевих центрів. 

Як уже було неодноразово зазначено у ході будь-якої зустрічі кожен працівник регіонального 
центру намагається чітко сформулювати всім учасникам певного заходу мету та основу 
діяльність центрів  безоплатної вторинної правової допомоги.  

08 квітня 2016 року директор Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 
області Наталія Стьопіна взяла участь у семінарі зі слідчими, де обговорили низку проблемних 
питань, які виникають при взаємодії з різними ланками правоохоронних структур — 
прокуратурою, судами, бюро судово-медичної експертизи, а також із захисниками. 

22 червня організовано робочу зустріч із представниками управління Державної 
міграційної служби у Хмельницькій області.  Темою зустрічі стали зміни у законодавстві, що 
розширюють повноваження Державної міграційної служби щодо складання протоколів про 
адміністративне затримання іноземців та осіб без громадянства, а отже, передбачають 
взаємодію між управліннями ДМС та центрами з надання БВПД. Зокрема, в. о. директора 
Регіонального центру Олена Варфоломєєва, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Катерина Топольницька обговорили із працівниками 
управліннями ДМС  всі гострі питання щодо безперешкодної реалізації права на захист у 
питаннях складання протоколів про адміністративне затримання іноземців та осіб без 
громадянства. 

 

На виконання пунктів 12 і 14 плану заходів з реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року № 2748/5, 
забезпечено організацію та участь у спільних нарадах, селекторних нарадах представників 
Головного територіального управління юстиції, Регіонального центру з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Також працівниками Регіонального центру протягом І кварталу забезпечено проведення 
вуличного інформування населення (жителів громади, гостей міста Хмельницького). 

 
 
 
 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 

З метою виконання вимог та завдань, 04 квітня 2016 року відбулося позачергове  
засідання Керівної ради директорів регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області.  

Крім цього, 06 квітня з ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області відбулася Skype–нарада, на якій всі учасники жваво 
обговорили актуальні питання щодо забезпечення бюро правової допомоги оргтехнікою та 
майном. 

Знову ж таки 25 квітня відбулася Skype–нарада директорів регіонального та місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області на якій 
обговорювалися питання діяльності місцевих центрів. 

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”.  

 

[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. 

З метою створення єдиної електронної бази юридичних консультацій на основі типових 
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звернень до установ системи БВПД працівниками відділів попередньої роботи з клієнтами за 

результатами прийому клієнтів та розгляду письмових звернень громадян формуються типові 

питання та відповіді на них з посиланням на чинне законодавство.  Працівниками відділів з 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами за 

результатами прийому актів надання безоплатної вторинної правової допомоги відбираються 

судові рішення, що можуть бути використані як позитивний досвід при вирішенні конкретної 

цивільної чи адміністративної справи. Раз в місяць зазначені питання узагальнюються та 

направляються до Регіонального центру, який у свою чергу опрацьовує та аналізує наданий 

матеріал для подальшого розміщення на сайті. 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників центру, 
регіональним центром неодноразово проведено наради та семінари у трудовому колективі, з 
метою вивчення новин у законодавстві та обговорення важливих питань.  

Крім того, регіональним центром створено робочу групу для вивчення потреб у внесенні 
змін до чинного законодавства (група із нормотворчості). Так, зокрема, розроблено пропозиції 
щодо внесення змін до Положення про Бюро правової допомоги та до Положення про центри з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

У ІІ кварталі 2016 року центри з надання БВПД активно інформували мешканців області про 

систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ поширювали матеріали про систему загалом, 

роботу регіонального та місцевих центрів, успішні практики адвокатів, що співпрацюють з 

центрами. Представники регіонального центру брали участь у прес-конференціях, круглих 

столах, ефірах на радіо та телебаченні.  Загалом у пресі, Інтернет-медіа, на телебаченні та радіо 

Хмельниччини у квітні-червні з’явилося близько сотні таких матеріалів. 

Публікації про безоплатну правову допомогу можна було прочитати у електронних виданнях 

0382.ua, «ВСІМ», «Є», на сайтах Громадського телебачення «Поділля», телеканалів «Ексклюзив», 

TV7+, у обласній газеті «Подільські вісті», тижневиках «Проскурів», «Актуально для подолян» та 

інших. Сюжети про роботу центрів з надання БВПД демонстрували телеканали «Поділля-центр», 

«33 канал», «Ексклюзив», TV7+ та інші. 

Крім того, з метою інформування про 

відкритий конкурс з відбору керівників і 

заступників керівників бюро правової допомоги 

оголошення про конкурс і коментарі директора 

регіонального центру публікували також на 

сайтах органів влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Постійно здійснювалося оновлення 

інформації на офіційному веб-сайті 

регіонального центру. Тут оперативно 

http://www.0382.ua/
http://vsim.ua/
file:///C:/Users/USERua/Documents/ye.ua
http://podillya.tv/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
http://pvisti.info/
http://proskuriv.info/
http://www.odtrk.km.ua/
http://33tv.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/


9 

 

публікували останні новини, приклади успішного вирішення справ адвокатами, залученими до 

надання БВПД, та корисну інформацію для клієнтів, наприклад, адреси і графік роботи 

мобільних пунктів консультування.  

Щодня відбувалося оновлення інформації на сторінках 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. 

Постійно проводиться аналіз медіа-середовища в області та оновлення медіа-мапи. 

Кількість розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД  

у І півріччі 2016 р. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2016 року регіональним центром з 
надання БВПД у Хмельницькій області було видано 545 доручень адвокатам для надання БВПД, 
у тому числі:  

 8 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 97 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 324 – для здійснення захисту за призначенням;  

 9 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

 39 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру;  

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

 29 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК; 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал 
Разом за  

І півріччя 

1 РЦ 49 49 98 

2 Кам’янець-Подільський МЦ 8 5 13 

3 Старокостянтинівський МЦ 12 6 18 

4 Хмельницький МЦ 11 27 38 

5 Шепетівський МЦ 17 12 29 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 97 99 196 
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 39 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу осіб за ІІ квартал 2016 року 
 

 
 


