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

[1.1.]  Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області (далі — Регіональний центр) у четвертому кварталі 2016 
року продовжив реалізацію основних завдань системи безоплатної правової 
допомоги на території Хмельницької області. Діяльність Регіонального центру 
спрямовувалась на поширення інформації щодо роботи новостворених відділів – 
бюро правової допомоги та розширення кола партнерів для розширення мережі 
доступу до безоплатної правової допомоги. 

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. 

7 жовтня  директор Регіонального центру взяла участь Всеукраїнському 
круглому столі “Адвокатура Хмельниччини в історії України”. Під час засідання 
обговорили етапи становлення адвокатури в Хмельницькій області та напрямки 
роботи, розвитку та удосконалення адвокатури у найближчий час.  
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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. 

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”. 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 жовтня, на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Хмельницької області, заступник директора 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

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. 

26 жовтня 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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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“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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 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 БВПД Ірина 
Ярусевич провели робочу зустріч  із 
начальником відділу освіти, молоді та спорту 
Хмельницької райдержадміністрації Світланою 
Шереметою. Крім того, вони взяли участь у 
семінарі, який проводили для директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Хмельницького району. Освітянам розповіли 
про систему БПД, ознайомили з переліком 

послуг, які громадяни 
можуть отримати у центрах з 
надання БВПД.  

02 листопада 
директор Регіонального 
центру Наталія Стьопіна 
взяла участь у навчально-
практичному семінарі для 
керівників територіальних 
підрозділів з питань протидії 
нелегальній міграції, 
додержання вимог 

https://www.facebook.com/khmelnytskyi.legal.aid.centr/
https://www.facebook.com/khmelnytskyi.legal.aid.centr/
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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 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. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

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 
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колективом школи та директором закладу Володимиром Ревуцьким, а відтак 
провели бесіду зі старшокласниками про систему безоплатної правової допомоги 
в Україні. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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: 

1) 04 листопада у  
Новоушицькому бюро правової 
допомоги та Дунаєвецькому бюро 
правової допомоги Кам'янець-
Подільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

2) 9 листопада на базі 
Деражнянського і Летичівського бюро 
правової допомоги Хмельницького 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 16 листопада на базі Волочиського бюро правової допомоги Хмельницького 
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місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
4) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 
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Захід відбувся у приміщенні музею Хмельницького університету управління 
та права. 

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 ).  

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). 
 

 
 
15 листопада директор Регіонального центру Наталія Стьопіна взяла участь 

у робочій зустрічі із заступником Міністра юстиції України Сергієм Петуховим. На 
зустрічі, яка відбулася на базі Хмельницького місцевого центру, були присутні 
також співробітники системи безоплатної правової допомоги та  Головного 
територіального управління юстиції у Хмельницькій області. 
Говорили насамперед про те, як організовано співпрацю центрів з надання 

http://bit.ly/2k5UvOy
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безоплатної правової допомоги та органів юстиції, специфіку реалізації реформ 
Міністерства юстиції на місцях, зокрема йшлося про запровадження змішаної 
системи виконання судових рішень, удосконалення системи реєстрації, подання е-
декларацій тощо. Відтак підбивали підсумки окремих реформ. 
 

22 листопада відбулася робоча зустріч директора Регіонального центру 

Наталії Стьопіної та її заступника Олени Варфоломєєвої із заступником директора 

Хмельницького обласного центру зайнятості  Сергієм Залуським. Під час зустрічі 

сторони обговорили подальшу співпрацю, яка передбачає організацію мобільних 

консультаційних пунктів у міських та районних центрах зайнятості. 

Одним із завдань, що їх ставить перед собою система БПД, є постійне 

розширення точок доступу громадян до  безоплатної правової допомоги, зокрема 

й через облаштування мобільних пунктів консультування у центрах зайнятості. У 

такий спосіб, переконані фахівці, кожен, хто потребуватиме юридичних порад 

щодо реалізації своїх трудових прав, зможе їх оперативно отримати. Результатом 

зустрічі стала домовленість про підписання найближчим часом меморандуму про 

співпрацю, а також про проведення спільних заходів до Всеукраїнського тижня 

права. 

 
 

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. 
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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. 

 
 

Оскільки останнім часом дуже часто порушується тема насильства у сім'ї,  24 

листопада у скайп-режимі фахові консультації надавали представники Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Хмельницького 

місцевого центру з надання вторинної правової допомоги та ХОГО «Подільська 

правова ліга». Переважно громадяни зверталися з питаннями щодо приватизації 

земельних ділянок, вирішення земельних спорів та дотримання основних правил 

добросусідства. 

Принагідно представники з різних структур поспілкувалися на тему: 

«Насильство відносно жінки», оскільки 2000 року Генеральна Асамблея ООН 

оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства 

відносно жінок. Під час бесіди присутні поділилися власними поглядами на це 

негативне явище та обговорили реальні ситуацій, з якими зверталися громадяни 

для захисту від насильства. На завершення учасники заходу переглянули 

документальний фільм про насильство в сім'ї. 

З 5 до 9 грудня, в рамках Всеукраїнського тижня права, фахівці 
Регіонального центру провели низку заходів, мета яких — запровадження високих 
правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури 
громадян, а також створення сильної демократичної та правової держави. 

Так, заступник директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва взяла 
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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, 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. 
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30 грудня укладено Меморандум про співпрацю між регіональним і 

місцевими центрами з 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 Регіонального центру забезпечено проведення вуличного 

інформування населення (жителів громади, гостей міста Хмельницького). 
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. 

http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/139-lystopad-2016/1859-u-vsikh-tsentrakh-zainiatosti-ukrainy-nadavatymut-bezoplatnu-pravovu-dopomohu


17 

     
 

 
 

 

 

 

[1.2.]  Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 
правової допомоги 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром з 01 
жовтня по 31 грудня 2016 року : 

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

 проведено 9  бесід з клієнтами; 

 проведено 65  анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 150 перевірок достовірності наданої адвокатами 
інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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[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.  

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 зазначили, 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 четвертого кварталу на офіційному веб-сайті 

центру та мережі Facebook висвітлено сім прикладів таких професійних досягнень 

адвокатів. 
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Цікавими для ознайомлення є історії за наступними посиланнями:   

 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. 

 

 

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

З метою забезпечення інтеграції первинної і вторинної правової допомоги 
на рівні територіальних громад 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 зазначалося, у ході будь-якої зустрічі кожен працівник Регіонального 
центру намагається чітко пояснити всім її учасникам мету та напрямки діяльності 
центрів безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2iPv9Ut
http://bit.ly/2iPv9Ut
http://bit.ly/2j0I4WM
http://bit.ly/2jFZEQE
http://bit.ly/2iRoaKI
http://bit.ly/2jvA52u
http://bit.ly/2jf3c9e
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тісно налагоджено 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, 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 

http://bit.ly/2j7GEam
http://bit.ly/2hUANch
http://bit.ly/2iTfSD7
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Хмельницькій області Регіональним центром сформовано загальну дорожню 
карту «Доступна БПД у Хмельницькій області», яку можна переглянути за 
посиланням - http://bit.ly/2iYwlIl. 

 

 
 

 

 

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

Яскравим прикладом раціональної взаємодії Регіонального та місцевих 
центрів є якісне виконання своїх завдань та цілей, насамперед йдеться про 
забезпечення якості надання безоплатної правової допомоги у Хмельницькій 
області. 

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

З метою вирішення 
запланованих питань річного 
плану діяльності Керівної ради, 

http://bit.ly/2iYwlIl
http://bit.ly/2iYwlIl
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проведено засідання 18 листопада, 23 та 30 грудня. На цих засіданнях підбито 
підсумки діяльності за відповідний період, узагальнено та вирішено проблемні 
питання.  

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. 
 

        
 

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.  
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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 ). 

  
 
 
 
 
 
 

[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, активно використовуються ІР-телефонія, нові інтерактивні сервіси (карти, 
таблиці даних) та нові форми звітності з графічною та аналітичною частиною щодо 
функціонування та розвитку системи БПД в регіоні на офіційному веб-сайті 
регіонального центру тощо. 

 

 

 

 

 

 

[1.7] Взаємодія із засобами масової інформації 

Упродовж ІV кварталу 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 

http://bit.ly/2izref5
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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, ефірах на телебаченні.  Загалом у пресі, 

інтернет-медіа та на телебаченні і радіо регіону у жовтні-грудні з’явився 131 такий 

матеріал: 73 у електронних ЗМІ, 48 у пресі, 9 на телебаченні та 1 на радіо.  

Безпосередньо Регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій 

області було підготовлено 44 матеріали для ЗМІ. 
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Кількість розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД у 
ІV кв. 2016 р. порівняно з ІІІ кв. 2016 р. 

 

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли 

прочитати у електронних виданнях «Актуально», 0382.ua, «ВСІМ», «Є», «Три 

крапки», на сайтах телеканалів «Ексклюзив», TV7+, тижневиках «Марічка NEWS», 

«Актуально для подолян» та інших. Сюжети про роботу центрів з надання БВПД 

демонстрували телеканали «Поділля-центр», МТРК «Місто»,  «33 канал», 

«Ексклюзив», TV7+ та інші. 

Тематика матеріалів різноманітна: про діяльність і перші підсумки 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.  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних 
матеріалів, розміщених у ЗМІ 

ІІІ квартал ІV квартал 

1 РЦ 52 44 

2 Кам’янець-Подільський МЦ 13 16 

3 Старокостянтинівський МЦ 12 7 

4 Хмельницький МЦ 33 26 

5 Шепетівський МЦ 29 38 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 139 131 

  

http://aktualno.km.ua/category/aktualno-dlya-podolyan/
http://www.0382.ua/
http://vsim.ua/
C://Users/USERua/Documents/ye.ua
http://www.krapku.com.ua/
http://www.krapku.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
http://www.marichkanews.com/
http://www.odtrk.km.ua/
http://mistotv.com/
http://33tv.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
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Крім того, 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 центру оперативно оновлювали відомості на офіційному веб-сайті 

регіонального центру: публікували останні новини, приклади успішного 

вирішення справ адвокатами, залученими до надання БВПД, та корисну 
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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. 

 
 
 
 
 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

За оперативною інформацією з 01 жовтня по 31 грудня 2016 року 
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регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області було видано 490 
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 

 7 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 301 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

 16 – 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 1. Розподіл осіб за ІV квартал 2016 року 

 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром з 01 
жовтня по 31 грудня 2016 року : 
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 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у  9  судових засіданнях 
у кримінальних провадженнях; 

 проведено 9  бесід з клієнтами; 

 проведено 65  анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 150 перевірок достовірності наданої адвокатами 
інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 


