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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад як за рахунок внутрішніх ресурсів 

системи, так і у співпраці з партнерами. 
 

З метою популяризації завдань і функцій центрів з надання безоплатної 

правової допомоги, видів правової допомоги, порядку звернення до центрів, послуг 

відділів бюро правової допомоги, Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області протягом ІІІ кварталу, 

продовжив активну право просвітницьку діяльність. 

 

ЗАВДАННЯ 1.1. Проведення правопросвітницьких (інформаційно-

роз'яснювальних, комунікативних) заходів для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України 

 

ЗАХІД 1.1.3. Організація та проведення бесід із учнями загальноосвітніх 

шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів, участь у виховних годинах, 

іграх із школярами на правові теми спрямованих на запобігання випадкам 

насильства в сім'ї та злочинності серед неповнолітніх 

 

06 вересня в.о. директора Регіонального центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Олена Варфоломєєва із 

представниками Старокостянтинівського міцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги, відвідали Григорівську загальноосвітню школу І-ІІІ ст., 

де педагогічному колективу та учням 8,9,10 класів довели інформацію про систему 

безоплатної правової допомоги  та просвітницький проект ―Я маю право‖. 

 

14 вересня у селі Лісові Гринівці Хмельницького району  Олена Варфоломєєва, 

заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області, 

та Ірина Ярусевич, начальник відділу правопросвітництва й взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги провели зустріч на правову 

тематику для учнів 8-го і 9-го класу. Розмову присвятили безпечному використанню 

Інтернету. 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/15_02/20170914_105433.jpg
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25 вересня, Олена Варфоломєєва, заступниця директора Регіонального центру 

з надання БВПД у Хмельницькій області, Ірина Ярусевич, начальниця відділу 

правопросвітництва й взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Хмельницького місцевого центру з надання БВПД, та Леся Яловіцька, 

начальниця Старосинявського бюро правової допомоги,побували у 

Старосинявському НВН "ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів — гімназія ім. Олександра 

Романенка, де поспілкувалися зі старшокласниками про права неповнолітніх та 

безпечне використання Інтернету, а також зустрілися з педагогами цього навчального 

закладу. Олена Варфоломєєва розповіла школярам про права неповнолітніх у 

кримінальному процесі, порядок залучення адвоката для захисту неповнолітніх, 

підлітків запросили до розмови про можливості та небезпеки мережі Інтернет. 

Заступниця директора регіонального центру пояснила, що, попри численні переваги 

віртуального світу, іноді він може становити серйозну небезпеку: його можуть 

використовувати для розсилання комп'ютерних вірусів і небажаної пошти, отримання 

інформації особистого характеру. 

 
 

ЗАХІД 1.1.7. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 

трудових колективах, територіальних громадах 
З метою забезпечення своєчасного виконання Доручення Міністра юстиції 

України від 09.08.2017 №102/1/48-17 (далі — Доручення) та листа Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 10.08.2017 року №29-2327 для реалізації 

якісного та повноцінного захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень 

землі чи урожаю, швидкого та ефективного реагування на будь-які незаконні дії 

стосовно протиправного захоплення їх майна та оперативного надання безоплатної 

правової допомоги Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області спільно з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Хмельницькій області сформували та затвердили Графік роботи мобільних 

точок доступу до системи безоплатної правової допомоги у серпні – жовтні 2017 

року. 

 

На виконання вищезазначеного керівництво Регіонального центру взяло 

активну участь у роботі мобільних точок доступу до системи безоплатної правової 

допомоги. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/26_01/сс4.jpg
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Так, 16 серпня група фахівців виїхала до Дунаєвецького району для надання 

правової допомоги в точках доступу до системи безоплатної правової допомоги. У 

складі групи – директор Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 

області Наталія Стьопіна, начальник Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області Віктор Худняк, директор Кам'янець-Подільського місцевого 

центру з надання БВПД Максим Ільчишен та начальник відділу представництва цього 

центру Тетяна Петрунькова. 

Фахівці консультували громадян щодо спадкового законодавства (порядок 

прийняття спадщини), оформлення заповіту на майновий пай, оформлення права на 

земельну ділянку, надання допомоги опікуну, оформлення договору дарування, 

роз'яснення прав члену сім'ї учасника АТО. Крім того, провели робочі зустрічі з 

очільниками району: міським головою Дунаєвецької об’єднаної територіальної 

громади Веліною Заяць, головою Дунаєвецької селищної об'єднаної територіальної 

громади Антоном Камінським та секретарем Дунаєвецької селищної ради Віталієм 

Радецьким, старостою Міцівецької сільської ради Поліною Боярською. 

 

  

 
 

06 вересня  також забезпечено виїзд «мобільної групи» з надання безоплатної 

правової допомоги жителям Старокостянтинівського району за участю  в.о. 

начальника Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Хмельницькій області Олени  Варфоломєєвої, головного спеціаліста з питань 

правової роботи Головного територіального управління юстиції Валентини 

Кусмінської, головного спеціаліста з питань правової освіти Головного 

територіального управління юстиції Ірини Щербини, директора 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександра Петлюка, начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/16_01/DSC_0006.JPG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/16_01/DSC_0045.JPG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/16_01/DSC_0058.JPG
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суб’єктами надання  безоплатної первинної правової допомоги  місцевого центру 

Оксани Балясної . 

Робоча група здійснила прийом громадян у таких селах району як Воронківці, 

Григорівка, Пашківці, Великий Чернятин. Питання, які найбільше цікавили громадян, 

стосувалися оформлення заповіту, спадщини, переоформлення та продовження 

договорів оренди земельних ділянок (паїв), порядку набуття законної сили рішень 

сільської ради, порядку перерахунку пенсій, порядку вирішення межових спорів між 

сусідами, порядку користування водоймами, що знаходяться в оренді та ін. 

Фахівцями групи, громадам сіл доводилась інформація про роботу 

оперативного штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв 

чи збіжжя, звернули увагу присутніх на початок загальнонаціонального 

просвітницького проекту ―Я маю право!‖ метою якого  є підвищення  рівня  правових 

знань громадян  кожного населеного пункту краю та України. 

 

  

 

ЗАХІД 1.1.8. Організація та проведення вуличного інформування громади  

Хмельницької області 
Регіональний центр з надання БВПД у Хмельницькій області у ІІІ кварталі 

активно спілкувався із мешканцями населених пунктів не лише на виїзних прийомах, 

а також і під час вуличних інформувань! 

Такі вуличні інформування працівники Регіонального центру намагаються 

поєднати із значимими та масовими заходами міста. У звітному кварталі вуличні 

інформування проводилися на День прапора, День Незалежності України (у формі 

флешмобу на тему ―Незалежна Україна гарантує професійну правничу допомогу!‖) та 

у Дні міста Хмельницького та ін.  
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У рамках проекту Міністерства юстиції «Я маю право» працівники 

Регіонального центру спільно з фахівцями Хмельницького місцевого центру з 

надання БВПД та Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області повели вуличне інформування мешканців Хмельницького.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної 

допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 

 

ЗАХІД 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей, навчальних 

семінарів з керівниками громадських організацій (із громадськими 

організаціями, які представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, 

внутрішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств населення) 

 

21 липня заступниця директора Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області Олена Варфоломєєва і начальниця 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання первинної правової допомоги Хмельницького 

місцевого центру з надання БВПД Ірина Ярусевич 

зустрілися з координатором центру допомоги учасникам АТО Володимиром 



8 

Шрубковським. За словами Володимира Шрубковського, наразі учасників бойових 

дій найбільше непокоїть проблема виділення їм земельних ділянок, оскільки через 

новації у законодавстві процедура загальмувалася.  

 

ЗАХІД 1.2.2. Організація та проведення робочих зустрічей з керівниками 

Центрів правової інформації і консультацій 

 

30 серпня заступник директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва 

провела робочу зустріч із головою Громадської організації "Подільська правова ліга" 

Андрієм Місяцем. Під час зустрічі очільники визначили подальші пріоритети 

співпраці, спільні навчальні тренінг на актуальні теми. Крім того, Олена 

Варфоломєєва повідомила про створення антирейдерського штабу та роботу 

мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги на території 

Хмельницької області. Повідомила, що незабаром стартує загальнонаціональний 

просвітницький проект ―Я маю право!‖ 

 

ЗАХІД 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з начальниками установ 

виконання покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої системи 

області) 

03 серпня, під головуванням в.о. начальника Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області Нелі Продан, за участі директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області Наталії Стьопіної та начальника Хмельницького центру 

підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України підполковника внутрішньої служби Андрія Шкраби відбулась робоча зустріч. 

 
Наталія Стьопіна повідомила про порядок забезпечення доступу засуджених до 

правосуддя, кількість звернень засуджених та за яких обставин особам було 

призначено адвоката для представництва інтересів засуджених осіб. 

Детально тут — http://bit.ly/2j2Uq2x. 
 

27 вересня головний спеціаліст відділу моніторингу діяльності місцевих 

центрів Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Сергій 

Ференс та начальник відділу правової інформації та консультацій Шепетівського 

місцевого центру з надання БВПД Святослав Футій зустрілися з начальником 

Замкової виправної колонії № 58 Олександром Новосядловим та його заступником із 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/IMG_8202.JPG
http://bit.ly/2j2Uq2x
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соціально-виховної та психологічної роботи Олександром Сопронюком. Під час 

бесіди йшлося про організаційні питання щодо надання безоплатної правової 

допомоги особам, які відбувають покарання в колонії. 

 
 

Сергій Ференс наголосив на необхідності дотримуватися порядку звернення 

засуджених до Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області та 

зазначив, що право цієї категорії осіб на безоплатну правову допомогу закріплено у 

відповідному законі, скористатися таким правом засуджені можуть насамперед через 

письмове звернення до регіонального центру та під час індивідуальних консультацій 

з фахівцями регіонального і місцевих центрів, які періодично відвідують колонію. 

Учасники робочої зустрічі погодились, що без тісної співпраці та взаємодії центрів з 

надання БВПД та колонії, неможливе якісне забезпечення прав осіб, засуджених до 

позбавлення волі, на отримання безоплатної правової допомоги. 

 

ЗАХІД 1.2.5. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької  області    

 

26 вересня Олена Варфоломєєва розповіла керівникам цивільного захисту 

навчальних закладів та закладів охорони здоров’я про види правової допомоги, яку 

можна отримати у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги і 

бюро, ознайомила із переліком суб'єктів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, структурою та розташуванням центрів і бюро, порядком звернення до них 

та порядком призначення адвоката, коли в цьому є потреба, а також відповіла на 

запитання присутніх. Наголосила на перевагах співпраці центрів з надання БВПД та 

навчальних закладів, зокрема задля проведення спільних правопросвітницьких 

заходів. 

Насамкінець присутні дізналися про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України Я МАЮ ПРАВО!», який 

має на меті підвищення правової свідомості українців та інформування їх щодо 

використання та захисту своїх прав у повсякденному житті. 
 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/27_02/ЗВК1.jpg


10 

  

 

ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів 

 

Упродовж ІІІ-го кварталу 2017 року фахівці Регіонального центру з надання 

БВПД у Хмельницькій області інформували мешканців області про систему 

безоплатної правової допомоги: поширювали у ЗМІ матеріали як про систему 

загалом, так і про роботу регіонального та місцевих центрів, зокрема правові 

консультації з типових питань та приклади успішного захисту, який здійснювали 

адвокати, що співпрацюють з центрами, й фахівці місцевих центрів, бюро.  

Загалом у пресі, інтернет-медіа та 

на телебаченні в ІІІ-му кварталі 

з’явилося 23 матеріали, 

поширених регіональним центром:  

16 у електронних виданнях, три у 

пресі й чотири на телебаченні.  

Так, публікації про безоплатну 

правову допомогу мешканці краю 

могли бачити у електронних 

виданнях «Актуально», 0382.ua, 

«ВСІМ», «Є», «Три крапки», 

«Марічка NEWS», «День за днем» 

на сайтах телеканалів 

«Ексклюзив», TV7+, газетах «День 

за днем», «Актуально для 

подолян» та інших. Сюжети про 

діяльність системи демонстрували 

телеканали «Поділля-центр», 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/26_02/мнс3.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/26_02/мнс1.jpg
http://aktualno.km.ua/category/aktualno-dlya-podolyan/
http://www.0382.ua/
http://vsim.ua/
file:///C:/Users/USERua/Documents/ye.ua
http://www.krapku.com.ua/
http://www.marichkanews.com/
http://denzadnem.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
http://www.odtrk.km.ua/
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МТРК «Місто»,  «33 канал», «Ексклюзив», TV7+ та інші. 

Тематика матеріалів різноманітна: про діяльність центрів, зокрема й 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. 

 

http://mistotv.com/
http://33tv.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
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Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області 

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.  

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. 

 

ЗАХІД 1.3.7. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають БВПД 

та співпрацюють із РЦ у Хмельницькій області у інтернет- ресурсах, веб-сайтах 

РЦ/МЦ, соціальних сторінках Facebook 

 

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 ІІІ кварталу на офіційному веб-сайті центру та  

мережі  Facebook  висвітлено 4 приклади позитивних професійних досягнень 

адвокатів: 

 
1. Визнання права власності на об’єкт нерухомого майна в порядку 

спадкування. Відповідно до доручення №149 від 14 березня 2017 року, виданого 

Хмельницьким місцевим центром з надання БВПД адвокату Миколі Синявському, 

Віньковецький районний суд Хмельницької області розглянув справу про визнання 

права власності на об’єкт нерухомого майна в порядку спадкування за заповітом. 

Деталі тут -http://bit.ly/2zhVDuq. 

 

2. Квартирна крадіжка. До Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для захисту своїх 

майнових прав звернулась громадянка К., яка стала жертвою 

злодія. В ході консультування клієнтки було встановлено, що у 

жовтні 2016 року жінку обікрали: з її будинку та надвірних 

будівель злодій таємно виніс майна на загальну суму понад 7 тис. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.png
http://bit.ly/2zhVDuq
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грн. За результатами розгляду звернення клієнтці призначили адвоката Сергія 

Спеціального (доручення від 06.06.2017 № 2204-0000190).  

Взявши до уваги наведені адвокатом аргументи, 18 липня 2017 року 

Шепетівський міськрайонний суд вирішив позов задовольнити та стягнути з 

відповідача матеріальну та моральну шкоду на загальну суму майже 4,5 тис. грн.  

Деталі тут - http://bit.ly/2xxvmUg. 

 

 
3. Старокостянтинівський районний суд, розглянув справу про заборгованість 

зі сплати аліментів на утримання малолітньої доньки. Інтереси клієнтки, яка 

звернулася до Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, представляв адвокат Іван Козак (доручення № 78 від 15 

серпня 2017 року). У позовній заяві адвокат зазначив, що батько дитини відповідно 

до судового рішення зобов'язаний сплачувати аліменти, проте останні два роки цього 

не робив.  

Таким чином, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області 1 

серпня 2017 року вирішив стягнути з відповідача, батька дитини, 2606,47 грн пені та 

судові витрати у справі.  

Деталі тут - http://bit.ly/2yUoELY. 

 

4. Управління соціального захисту населення призупинило виплату 

соціальної допомоги матері десятьох дітей. Адвокат Олександр Андрієвський, 

призначений Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, довів незаконність таких дій і домігся поновлення виплат. суд 

апеляційної інстанції визнав протиправними дії управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради щодо припинення виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та зобов`язав поновити виплату з дня 

припинення – 1 березня 2017 року.  

Деталі тут - http://bit.ly/2hl8TUr. 

 

ЗАХІД 1.3.10. Публічна презентація результатів діяльності РЦ та 

підпорядкованих йому Місцевих центрів з бюро правової допомоги для громад, 

партнерів та ЗМІ 

 

26 липня, на базі Хмельницького місцевого центру з надання БВПД відбулась 

прес-конференція за підсумками роботи управління юстиції та системи безоплатної 

правової допомоги в Хмельницькій області. Про здобутки за півроку представникам 

місцевих ЗМІ розповіли начальник Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області Віктор Худняк, директор Регіонального центру з надання 

БВПД у Хмельницькій області Наталія Стьопіна, заступник начальника ГТУЮ у 

Хмельницькій області з питань державної реєстрації - начальник управління 

державної реєстрації Світлана Лисюк та начальник відділу примусового виконання 

http://bit.ly/2xxvmUg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/3/93fa659f262e5881ccf4ff9de889b5ed.jpg
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68033631
http://bit.ly/2yUoELY
http://bit.ly/2hl8TUr
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рішень управління Державної виконавчої служби ГТУЮ у Хмельницькій області Ігор 

Пещанюк. 

Система безоплатної правової допомоги - успішна ініціатива Міністерства 

юстиції України, завдяки якій мільйони українців отримали рівні можливості доступу 

до правосуддя. 

 
 

Наталія Стьопіна повідомила, що безоплатну правову допомогу мешканцям 

області надають у регіональному та чотирьох місцевих центрах з надання БВПД, а 

також у 17 бюро правової допомоги, які є відділами місцевих центрів. З нового року 

до фахівців звернулося майже 13 тисяч громадян. Здебільшого краяни потребували 

правових консультацій, лише 1319 особам було забезпечено захист і представництво 

їхніх інтересів у суді. 

Деталі тут - http://bit.ly/2tW077u. 

 

 

25 вересня відбулась зустріч очільниці Регіонального центру з надання БВПД у 

Хмельницькій області Наталії Стьопіної, її заступниці Олени Варфоломєєвої та 

директора Хмельницького місцевого центру з 

надання БВПД Григорія Гоцького з представниками 

Посольства Канади в Україні — заступницею 

директора відділу міжнародного розвитку Бронвін 

Круден та провідним експертом проектів Валерієм 

Олійником, які з моніторинговою місією навідалися 

на Хмельниччину. Зустріч відбулась в межах проекту 

«Доступна та якісна правова допомога в Україні», 

який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади та впроваджується 

Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з 

надання правової допомоги. 

Представники посольства мали на меті ознайомитися, які заходи та з якими 

результатами реалізують фахівці системи безоплатної правової допомоги в області, 

щоб покращити доступ громадян до правосуддя, насамперед вразливих верств 

населення. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/0/80ee990c373675fe947775b79348ceb4.JPG
http://bit.ly/2tW077u
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ЗАХІД 1.3.11. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 

вирішення правових проблем внутрішньопереміщених осіб 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

27 липня, керівниця Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна зустрілася зі 

спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Деяном Георгіевскі.  

Розмовляли переважно про те, як в регіоні забезпечено право учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб на безоплатну правову 

допомогу. У зустрічі, що відбулась на базі Хмельницького місцевого центру з надання 

БВПД, також взяли участь в. о. директора Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Ярусевич та радник Міністерства 

соціальної політики з питань ВПО у Хмельницькій області Олег Майданюк. 

 

ЗАВДАННЯ 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, 

забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів 

мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 

ЗАХІД 1.4.1. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в 

установах виконання покарань для засуджений осіб 

 

27 вересня головний спеціаліст відділу моніторингу діяльності місцевих 

центрів Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Сергій 

Ференс та начальник відділу правової інформації та консультацій Шепетівського 

місцевого центру з надання БВПД Святослав Футій провели виїзний прийом у 

Замковій виправній колонії № 58. 

 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/27_01/canada4.jpg
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ЗАВДАННЯ 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД 

 

ЗАХІД 1.5.9. Організація та проведення  навчальних семінарів, заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПБ 

 

29 вересня начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій 

області Кулабіна Марина взяла участь у 

семінарі для адвокатів, що залучаються до 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, на базі Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
 

Крім того, у семінарі взяли участь директор Шепетівського місцевого центру з 

надання БВПД Володимир Бузиль, начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру Марина 

Поліщук, а також адвокати, які надають послуги в системі безоплатної правової 

допомоги. 

Марина Кулабіна розповіла адвокатам про проект стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 

який нещодавно схвалила Рада адвокатів України. Вона наголосила, що 

впровадження стандартів якості у цивільних та адміністративних справах у роботу 

адвокатів дозволить врегулювати правові відносини адвокатів з клієнтами щодо 

якості правових послуг. 

 

На виконання ЗАХОДІВ 1.5.5. Проведення спостережень за роботою 

юристів відділу представництва, бюро правової допомоги в судах за 

дорученнями МЦ та 1.5.6. Проведення моніторингу процедури та якості надання  

безоплатної первинної правової допомоги, наданої працівниками МЦ, 

проаналізовано якість послуг, які надаються праціниками місцевих цетрів у тому 

числі відділів бюро правової допомоги. 

 

До прикладу пропонуються наступні успішні практики 

працівників: 

1. Фахівчиня Теофіпольського бюро правової допомоги Тетяна 

Віркун допомогла встановити факт батьківства померлого щодо 

неповнолітньої дитини, відстоявши у такий спосіб право доньки 

на спадщину - Теофіпольський районний суд Хмельницької 

областівирішив, що позов підлягає задоволенню, а тому 

встановив факт батьківства померлого щодо неповнолітньої, в 

інтересах якої заявлено позов. Наразі рішення від 22.05.2017 року 

набрало законної сили, а відтак неповнолітня клієнтка зможе 

успадкувати майно свого батька. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66761296
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Деталі тут - http://bit.ly/2lqvsLN. 

 

2. Повернути близько 15 тисяч гривень надміру виплаченої державної 

соціальної допомоги вимагало від сім’ї внутрішньо 

переміщених осіб управління соціального захисту 

Теофіпольської районної державної адміністрації. Начальниця 

Теофіпольського бюро правової допомоги Оксана Марків у суді 

довела безпідставність такого позову.  

Відповідно до довідок, відповідачка та її чоловік мають 

статус внутрішньо переміщених осіб, а район, з якого вони 

прибули, належить до населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження. Земельна ділянка, яка перебуває у 

власності чоловіка відповідачки, розташована на тимчасово окупованій території, що 

унеможливлює здійснення власником своїх повноважень володіти, користуватися та 

розпоряджатися нею, тому у відповідача не було умислу приховати наявність 

зазначеної ділянки і вона подала правдиві відомості  про доходи сім'ї для призначення 

соціальної допомоги. 

 Позиція Теофіпольського районнного суду Хмельницької області викладена у 

рішенні від 18 липня 2017 року, яку підтримав Апеляційний суд Хмельницької 

області в ухвалі від 22 серпня 2017 року. За наслідками розгляду справи судами 

першої та апеляційної інстанцій в задоволенні позову управління соціального захисту 

Теофіпольської районної державної адміністрації відмовлено. Рішення набрало 

законної сили. 

Деталі тут - http://bit.ly/2zPXSkz. 
 

3.  Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні, може 

спричинити неприємності для інших мешканців оселі навіть тоді, коли фактично там 

не проживає уже тривалий період. Це вкотре доводить історія клієнтки Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Вирішити проблему допомогла начальниця відділу представництва місцевого центру 

Тетяна Петрунькова. До Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД в 

інтересах своєї малолітньої онуки звернулася бабуся, яка потребувала юридичної 

допомоги для визнання матері дитини такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням, та зняття її з реєстрації місця проживання. 

Взявши до уваги аргументи фахівчині місцевого центру та докази, які вона 

зібрала, Кам’янець-Подільський міськрайонний суд рішенням від 20.06.2017 року 

задовольнив вимоги позивачки. 18.07.2017 року рішення набрало законної сили. 

Деталі тут - http://bit.ly/2iepTLI. 

 

Також фахівці центрів протягом ІІІ кварталу 2017 року підготували ряд 

http://bit.ly/2lqvsLN
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67810320
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68477755
http://bit.ly/2zPXSkz
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67275531
http://bit.ly/2iepTLI
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консультацій: 

1. Додаткова оплачувана відпустка окремим категоріям ветеранів 

війни належить до порівняно нових видів відпусток. Тому й 

запитань виникає чимало: на підставі яких документів її 

надавати, чи мають на неї право сумісники, чи продовжувати 

таку відпустку в разі хвороби, чи виплачувати за неї компенсацію 

при звільненні? Відповіді підготувала в.о. начальника 

Ярмолинецького бюро правової допомоги Анастасія Гончар. Деталі тут — 

http://bit.ly/2iekzI2. 

 

2. У рамках проекту ―Я маю право!‖, який реалізовується 

фахівцями системи безоплатної правової допомоги та органів 

юстиції на території всієї України, працівники Шепетівського 

місцевого центру з надання БВПД підготували консультацію про 

те, за яких обставин можна припинити та розірвати договір 

оренди землі. Деталі тут — http://bit.ly/2zQv9fM. 

 

3.Жінка, яка звернулася до Волочиського бюро правової 

допомоги, що є відділом Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, запитувала, 

чи можна довести факт спільного проживання (однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу) з чоловіком, який помер. 

Згідно із законодавством справи про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення, розглядаються у цивільному процесі в порядку окремого провадження.  

Детально алгоритм дій у такій ситуації пояснює Алла Байда, в.о.  начальника 

Волочиського бюро правової допомоги. Деталі тут — http://bit.ly/2A04G04. 
 

4. Випадки, коли зловмисники з підробленими документами реєструють на себе 

житло, непоодинокі. Наслідок таких дій — відмова зареєструвати право власності, 

коли до реєстратора звертається справжній господар, оскільки у квартири вже є 

власник, належним чином внесений до реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

У рамках проекту ―Я маю право!‖, який реалізовується 

фахівцями системи безоплатної правової допомоги та органів 

юстиції на території всієї України, начальник відділу 

правопросвітництва і взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

БВПД Оксана Балясна підготувала консультацію про те, як захиститись від 

незаконної реєстрації права власності на житло. Як діяти в такій ситуації — 

http://bit.ly/2yVDpvr. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2iekzI2
http://bit.ly/2zQv9fM
http://bit.ly/2A04G04
http://bit.ly/2yVDpvr
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[2.1] Створення ефективної системи управління  

правовими знаннями та розвиток людського потенціалу  

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

ЗАВДАННЯ Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 

місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 

бюро) для виконання функції представництва 
 

ЗАХІД 2.1.2. Проведення внутрішніх навчань працівників центрів з 

надання БВПД з актуальних та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 

 

03 серпня  головним бухгалтером Регіонального центру Наталією Купцовою 

проведено моніторинг діяльності відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Кам'янець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та надано методичну допомогу. 

20 вересня Оксана Банкова начальниця відділу комунікацій та забезпечення 

доступу до публічної інформації Регіонального центру провела навчання для нового 

працівника відділу правопросвітництва й взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

БВПД. 

Протягом звітного періоду головним бухгалтером та начальником відділу 

фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Регіонального 

центру надавалась практична та методична допомога відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

ЗАХІД 2.1.3. Організувати та провести заходи із підвищення кваліфікації 

працівників із залученням фахівців інших організацій 

18 липня, на базі Хмельницького офісу Мережі правового розвитку відбувся 

тренінг "Посилення правової спроможності та розвиток громадянського суспільства 

на місцях – запорука розвитку успішних громад", у якому взяли участь в. о. директора 

Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Олена Варфоломєєва 

та представники чотирьох місцевих центрів з надання БВПД області. Мета заходу – 

обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування, виконавчої 

влади, державної системи безоплатної правової допомоги та неурядових громадських 

організацій в сфері посилення правової спроможності громад, покращення рівня 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а також обговорення найбільш 

актуальних питань захисту прав учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. 

  

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/2/c2b6f2fc6218a3a22870d093285c3938.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/d/fd9b310efca733a404072d6398e599be.jpg
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Захід складався із трьох тематичних блоків: посилення правової спроможності 

громад (загальна теорія, медіація, параюристи);особливості роботи із учасниками 

антитерористичної операції; посилення правової спроможності внутрішньо 

переміщених осіб. Працюючи в групах учасники тренігу обговорили способи 

посилення правової спроможності громад (в тому числі - учасників АТО та 

внутрішньо переміщених осіб як активних членів громад). 

 

Крім того працівники Регіонального центру протягом звітного періоду 

неодноразово брали участь у різноманітних тренінгах, актуальних зустрічах та 

круглих столах. 
 

До прикладу, протягом 4 – 6 липня 2017 року начальниця відділу організаційної 

роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру 

Ольга Чорна, взяла участь у Всеукраїнському семінарі-нараді з виконання Україною 

заключних зауважень Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). 

Захід організований Міністерством соціальної політики за підтримки Програми 

розвитку ООН в Україні (ПРООН) та Міністерства закордонних справ Данії.  

 

  
 

Начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру Марина Кулабіна, взяла  участь у 

конференції «Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: покращення доступу до 

правосуддя в Україні», яка організовується  Програмою Агентства США з 

міжнародного розвиту (USAID) реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ЗАВДАННЯ 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

ЗАХІД 2.3.1. Складення та розміщення правових консультацій на довідково-

інформаційній платформі  ―WikiLegaid‖ в установленому порядку  

Катериною Топольницькою начальницею відділу організації надання 

безоплатної Регіонального центру підготовлено консультацію на тему: ―Необхідна 

оборона. Особливості кримінально-правового регулювання‖. 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 

 

ЗАВДАННЯ 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 

БПД, прийняття управлінських рішень 

 

08 серпня директор Регіонального центру взяла участь у нараді з Міністром 

юстиції України на базі ГТУЮ у Хмельницькій області з використанням засобів 

системи відеоконференцзв'язку. 

 

На виконання Доручення Міністра юстиції України від 

09.08.2017 №102/1/48-17, задля забезпечення якісного та 

повноцінного захисту прав аграріїв від спроб рейдерських 

захоплень землі чи урожаю, швидкого та ефективного 

реагування на будь-які незаконні дії, що мають на меті 

протиправне захоплення їхнього майна, та оперативного надання безоплатної 

правової допомоги. 
 

09 серпня директорка Регіонального центру провела робочу зустріч із 

представниками ГТУЮ у Хмельницькій області для планування виїздів робочої 

групи фахівців та формування Графіку роботи мобільних точок доступу до системи 

безоплатної правової допомоги у серпні – жовтні 2017 року. 
 

17 серпня забезпечено проведення скайп-бесід з представником  

Координаційного центру з надання правової допомоги та кандидатами на вакантну 

посаду — начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області. 

04 вересня на виконання рекомендацій щодо усунення порушень та недоліків, 

виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області за період з 01.01.2013 по 31.03.2017, Регіональним центром 

вчинено необхідні дії для пошуку відповідного фахівця у відділ моніторингу 
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діяльності місцевих центрів - прийнято на посаду головного спеціаліста відділу 

моніторингу діяльності місцевих центрів Ференса С.А. 
 

ЗАХІД 3.1.2. Організація, проведення та участь у засіданнях Керівної ради 

директорів 
На виконання завдання плану організовано та проведено 4 засідання керівної 

ради: 

- 04 липня (у режимі відео конференції) за порядком денним: порядок 

перерозподілу коштів щодо залишків відкритих асигнувань на рахунки місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за бюджетною 

програмою КПКВК 3603030 ―Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги‖. 
 

- 08 серпня з використанням засобів системи відеоконференц зв'язку щодо 

обговорення Доручення  Міністра юстиції України що стосується антирейдерського 

законодавства та початку роботи всеукраїнського просвітницького проекту ―Я маю 

право‖ в межах захисту прав власності.  
 

- 10 серпня (Skype зв'язок), під час якого розглянуто питання щодо 

затвердження змін кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного 

бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» та 3603030 «Оплата послуг 

та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги», а також виконання Доручення Міністра юстиції України від 09.08.2017 

№102/1/48-17. 
 

- 15 вересня обговорено стан  подання адвокатами актів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та заходи щодо активізації цієї роботи. Крім цього, на 

засіданні керівної ради обговорено та затверджено зміни до кошторисів центрів за 

бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат 

адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги», а також обговорено 

та вирішено інші питання діяльності регіонального та місцевого центрів. 

 

ЗАВДАННЯ 3.3. Управління людськими ресурсами 

 

ЗАХІД 3.3.1. Організація та проведення спільних навчальних семінарів з підвищення 

кваліфікації, професійного рівня працівників місцевих центрів 

 

21 вересня, працівники бюро правової допомоги, а також 

місцевих центрів, які безпосередньо працюють із клієнтами, 

побували на одноденному каскадному тренінгу для фахівців 

системи БПД Хмельниччини з кримінально-правових та 

кримінально-процесуальних питань. 

Захід організували за підтримки проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи 

кримінальної юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового сприяння уряду 

Данії. Тренерами виступили адвокати Олександр Стьопін та Оксана Барилюк. З 

вітальним словом до учасників заходу звернулася директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Хмельницькій області Наталія Стьопіна. 
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Під час тренінгу розглянули такі питання, як подання заяви про злочин, статус 

та права потерпілого; правова допомога при домашньому насильстві; цивільний 

позов у кримінальному процесі; права підозрюваного/обвинуваченого; вразливі 

категорії осіб; виклики слідчого, прокурора, суду; права та обов’язки свідків; арешт 

майна (права підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб); затримання в 

кримінальному провадженні; правова допомога при жорстокому поводженні з 

затриманими; адміністративне затримання; запобіжні заходи; виконання вироку; 

видача Україні засуджених в інших країнах; доступ до медичної допомоги в місцях 

несвободи; оскарження дій, бездіяльності, рішення слідчого, прокурора на 

досудовому розслідуванні; реалізація права на безоплатну правову допомогу. Після 

кожного блоку теоретичних питань юристам пропонували виконати практичне 

завдання, застосувавши отримані знання. 
 

ЗАВДАННЯ 3.4. Моніторинг діяльності 
 

ЗАХІД 3.4.3. Моніторинг діяльності МЦ та забезпечення надання 

методичної та практичної допомоги в організації роботи щодо виконання 

покладених функцій та завдань 
На виконання вимог наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 25.07.2016 року № 175 ―Про затвердження Порядку організації 

оперативного планування та моніторингу діяльності Координаційного центру з 

надання правової допомоги та його територіальних відділень‖ працівниками 

Регіонального центру проведено моніторинги діяльності центрів та відділів бюро 

правової допомоги наступним чином: 

12 вересня - ―Віньковецьке бюро правової допомоги‖ Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

15 вересня перевірено ―Теофіпольське бюро правової допомоги‖ 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

19 вересня — Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/22_02/тренінг3.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/22_02/тренінг3.jpg
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19 вересня - ―Білогірське бюро правової допомоги‖ Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

20 вересня - ―Новоушицьке бюро правової допомоги‖ Кам'янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

22 вересня - ―Старосинявське бюро правової допомоги‖ Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

26 вересня - Кам'янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

27 вересня - ―Ізяславське бюро правової допомоги‖ Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

28 вересня - Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За оперативною інформацією з 01.07.2017 року по 30.09.2017 року (за ІІІ-й 

квартал 2017 року) регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області 

було видано 557 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 7  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 317  – для здійснення захисту за призначенням;  

 27  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 35 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 31  – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 18  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  

 

Діаграма Щодо розподілу осіб за ІІІ-й квартал 2017 року 

 


