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[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. 
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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 ІV 

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. 

 

Протягом четвертого кварталу працівники Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області (далі 

– Регіональний центр) активно долучилися до проведення тематичних акцій з 

гострих правових питань. До прикладу взяли участь у проведенні місячника 

правових знань у місті Хмельницькому та виконання акції “16 ДНІВ ПРОТИ 

НАСИЛЬСТВА” - організовано та проведено 13 правопросвітницьких заходів, 

де також презентовано збірку “ПРОти НАСильства”. 

 

На цих правових зустрічах фахівчині Регіонального центру зі слухачами, 

серед яких були школярі, педагоги, члени трудових колективів, обговорили 

теми щодо поняття, видів насильства, зокрема шкільного булінгу, а також 

відповідальності за вчинені правопорушення. 

 

5 жовтня, у рамках місячника правових знань, начальниця відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу 

регіонального центру Ольга Чорна провела правові уроки під назвою 

“Насильство в сім'ї” у Хмельницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 

ім. М. К. Чекмана, для учнів 4-х, 6-х та 8-х класів.  
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Фахівчиня центру пояснила школярам, які види насильства існують, як їх 

розпізнати та куди звертатися, коли зіштовхнулися з проявами насильства. Крім 

того, розповіла про виконання Україною міжнародних домовленостей щодо 

запобігання насильству в сім'ї і визнання дітей — свідків насильства 

потерпілими, імплементацію цих домовленостей у національне законодавство.  

Принагідно начальниця відділу зустрілася з педагогічним колективом 

навчального закладу: ознайомила із основними засадами роботи системи 

безоплатної правової допомоги, зазначила, що наразі фахівці центрів разом із 

представниками органів юстиції втілюють загальноукраїнський проект “Я маю 

право!”.   

Детально тут - http://bit.ly/2zBPA33. 

18 жовтня, начальниця відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Ольга Чорна відвідала Хмельницьку 

спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 15 імені Олександра 

Співачука, де провела заняття на правову тематику з учнями восьмого класу. 

 

16, 17 листопада та 1 грудня відвідали Хмельницьку спеціалізовану 

середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням 

німецької мови з 1-го класу. 

http://bit.ly/2zBPA33
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/f/bf0c5b534f46df7247ddd8cfdc09a86f.jpg
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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. 

 

 

 
  

15 грудня, фахівчині системи безоплатної правової допомоги Ольга 

Чорна, Оксана Банкова та Руслана Матущак взяли участь у засіданні круглого 

столу за підсумками проведення акції “16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА” 

відбувся у департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної 

державної адміністрації. Участь у засіданні також взяли представники 

структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного територіального 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/11_Lystopad/20_01/school6_4.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/11_Lystopad/20_01/school6_1.jpg
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управління юстиції у Хмельницькій області, громадських організацій. Присутні 

обговорили проблему домашнього насильства та заходи, які реалізують 

соціальні установи та партнерські організації, щоб запобігти проявам 

насильства та допомогти потерпілим від нього. 

При виступі фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги зазначили, що питання протидії насильству активно порушували не 

лише у період проведення акції «16 днів проти насильства». Робота, спрямована 

на подолання цього явища, здійснюється систематично, із залученням різних 

категорій осіб. Насамперед це школярі, батьківські та педагогічні колективи 

навчальних закладів. 

  
 

Фахівчині Регіонального центру активно реалізували заплановані заходи з 

нагоди відзначення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА. 

 

5 грудня, у Хмельницькому університеті управління та права 

Регіональним центром спільно з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Хмельницькій області, місцевими органами виконавчої влади, 

правозахисними громадськими організаціями та науково-педагогічними 

працівниками Хмельницького університету проведено круглий стіл «Захист 

прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення».  

Очільниця Регіонального центру, Наталія Стьопіна розповіла про 

діяльність системи безоплатної правової допомоги на теренах Хмельниччини та 

повідомила про масштабний проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!», що має на меті підвищення рівня правової освіти українців. 

  

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/18_02/oda2.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/18_02/oda1.jpg
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Детально тут - http://bit.ly/2CPSUqU. 

4 та 5 грудня, в Регіональному центрі провели екскурсії для майбутніх 

правників, студентів Хмельницького університету управління та права й 

Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом. 

Молодих людей ознайомили із принципами роботи системи безоплатної 

правової допомоги, її місією та цінностями, розповідали про структуру 

системи, результати діяльності. 

 

Екскурсії для студентів провела заступниця директора Регіонального 

центру Олена Варфоломєєва та поінформувала майбутніх колег про 

всеукраїнський проект Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!», який спільно 

реалізовують органи юстиції та системи безоплатної правової допомоги. 

 

 
  

5 грудня, начальницею відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Ольгою Чорною проведені тематичні 

правові уроки: «Ти -людина, значить маєш право» для учнів ЗОШ ім. 

М.Чекмана №13 (третіх, шостих, дев’ятих і десятих класів). Для кращого 

висвітлення актуальної тематики щодо прав дитини в Україні, для школярів 

підготовлено різні презентаційні матеріали, відповідно до вікової категорії. 

На запрошення керівництва школи, фахівчиня провела зустріч із 

педагогічним колективом, де презентувала всеукраїнський проект “Я МАЮ 

ПРАВО!”, надала консультації педагогам з правових питань. 

 

 
 

http://bit.ly/2CPSUqU
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5 грудня, заступниця директора Регіонального центру Олена 

Варфоломєєва разом із Іриною Ярусевич, інтеграторкою Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

організували виставку юридичної літератури на базі Хмельницької обласної 

бібліотеки для юнацтва. На виставці презентували інформаційні матеріали та 

брошури на правову тематику, а також інформаційні матеріали щодо  

проведення на території України всезагального проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» 

  

  
 

6 грудня, в рамках Всеукраїнського тижня права, директорка 

Регіонального центру Наталія Стьопіна зустрілася із жінками, які утримуються 

в Хмельницькому СІЗО, щоб розповісти їм про основні положення 

законодавства про безоплатну правову допомогу, а також ознайомити їх із 

порядком звернення по таку допомогу та порядком призначення адвоката 

регіональним центром. Водночас жінки, які перебувають у СІЗО, мали змогу не 

лише дізнатися про свої права, але й отримати індивідуальні юридичні 

консультації у очільниці центру. 
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Наталія Стьопіна поінформувала присутніх про масштабний проект 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який спільно реалізують 

фахівці системи безоплатної правової допомоги та органів юстиції задля 

підвищення рівня правової грамотності мешканців нашої держави. 

6 грудня, Ольга Чорна провела правову лекцію на тему “Ти людина, 

значить маєш право” серед учнів НВО №28 м. Хмельницького (8, 9, 2 - 10-х, 2-

11-х класів). До заходу також приєдналися педагоги навчального закладу, які 

активно співпрацювали з фахівчинею у ході виступу. Крім інформації про права 

дитини, на прохання педагогів додатково поінформувала слухачів про 

відповідальність неповнолітніх в Україні.  

Презентувала збірку “ПРОти НАСильства” та всеукраїнський проект “Я 

МАЮ ПРАВО!”. 

 

 
 

 

7 грудня, фахівчиня Регіонального центру Ольга Чорна провела правовий 

урок для учнів 2-х класів НВО №1 на тему “Права дитини - пріоритет держави”.  

Діти уважно слухали цікаву інформацію, жваво брали участь у правових 

завданнях. Та на завершення оформили правове дерево - де власноруч написали 

всі права та обов’язки дитини в Україні.  
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8 грудня, заступниця директора Регіонального центру Олена 

Варфоломєєва взяла участь в засіданні круглого столу в Хмельницькому 

інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї 

України (ПрАТ ВНЗ МАУП) на тему “Актуальні питання вдосконалення 

чинного законодавства та захисту прав людини в Україні”. У ході обговорення 

Олена Варфоломєєва розповіла про те, як реалізується право громадян на 

безоплатну правову допомогу. 

 

Детально тут - http://bit.ly/2CFTA5q. 

 

http://bit.ly/2CFTA5q
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11 грудня, Олена Варфоломєєва, заступниця директора Регіонального 

центру, Ірина Ярусевич, інтеграторка Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з Ігорем 

Кушніром,працівником управління протидії наркозлочинності ГУНП в 

Хмельницькій області провели правопросвітницький захід дляучніввищого 

професійного училища № 25 м. Хмельницького. Фахівчиня Регіонального 

центру розповіла учням вищого професійного училища № 25 «Про основні 

права та обов`язки неповнолітніх». 

 

Детально тут - http://bit.ly/2CmOcQv. 

 

11 грудня, фахівчиня Регіонального центру Ольга Чорна провела 

правовий урок на тему “Ти -людина, значить маєш право” серед учнів 1-го 

класу СЗОШ №6. 

  

12 грудня Олена Варфоломєєва, заступниця директора Регіонального 

центру, та Ірина Ярусевич, інтеграторка Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, провели бесіду на правову 

тематику з для учнями дев’ятих класів Малиницького навчально-виховного 

комплексу. Під час заходу, фахівчині центрів розповіли учням про правила 

безпечної поведінки у мережі Інтернет, обговорили зі школярами різні загрози, 

які чигають на них у Всесвітній павутині: кібербулінг, мобільне шахрайство, 

http://bit.ly/2CmOcQv
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інтернет-залежність тощо. Дев'ятикласникам також роз'яснили, як не стати 

жертвою шахраїв по той бік екрану комп’ютера. 

  

 

13 грудня фахівчиня Ольга Чорна разом із Ірина Ярусевич, інтеграторка 

Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги виступили перед учнями ліцею №17 на тему: “Права людини та 

необхідність правових знань у сьогоденні. Для чого потрібна професія юриста!” 

на базі Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. 
  

  

 

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 
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спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій 

області активно продовжили виконувати Графік роботи мобільних точок 

доступу до системи безоплатної правової допомоги. На виконання 

вищезазначеного керівництво Регіонального центру взяло активну участь у 

роботі мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

Як уже було зазначено вище, фахівчині Регіонального центру протягом 

четвертого кварталу 2017 року неодноразово зустрічалися із трудовими 

колективами, брали участь у засіданнях круглих столів та семінарах -  де 

щоразу наголошували про всеукраїнський проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

Повідомили, що проект започатковано для поглиблення правових знань 

українців, основним інтернет ресурсом є - http://pravo.minjust.gov.ua/.  

 

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) 

08 грудня фахівчині Регіонального центру та Хмельницького місцевого 

центру взяли участь у семінарі-тренінгу «Запобігання насильству в умовах 

військового конфлікту», організованому радником Мінсоцполітики України з 

питань ВПО Олегом Майданюком. Після тренінгу його учасникам та 

представникам ЗМІ презентували соціальну гру «Переселенська блуканина», 

яка відображає усі поневіряння, через які проходять вимушені переселенці в 

Україні.  

 

  
 

Детально тут - http://bit.ly/2CC8hq2. 

 

ЗАХІД 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з начальниками установ 

виконання покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої 

системи області) 

http://pravo.minjust.gov.ua/
http://bit.ly/2CC8hq2
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22 грудня начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Кулабіна 

Марина провела робочу зустріч із керівництвом і працівниками Райківецькій 

виправній колонії (№78). 

 

 
 

ЗАХІД 1.2.4. Організація та проведення  спільних заходів із 

Державною міграційною службою 

26 грудня у Регіональному центрі організовано зустріч представників 

системи безоплатної правової допомоги та Державної міграційної служби. 

Говорили про взаємодію між управліннями Державної міграційної служби та 

центрами з надання БВПД при затриманні іноземців та осіб без громадянства. У 

зустрічі взяли участь в. о. директора регіонального центру Олена 

Варфоломєєва, начальниця відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Катерина Топольницька та завідувачка сектору організації 

запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління 

Державної міграційної служби у Хмельницькій області Руслана Мартьянова. 

 

Детально тут - http://bit.ly/2lSmPGX. 

 

ЗАХІД 1.2.6. Організація та проведення  спільних заходів із 

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Хмельницької  області 

http://bit.ly/2lSmPGX
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23 жовтня Олена Варфоломєєва розповіла керівникам цивільного 

захисту навчальних загальноосвітніх закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів 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. 

 

ЗАХІД 1.2.8. Організація та проведення спільних заходів із 

Регіональним координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, представників управління захисту прав людини Головного 

управління Національної поліції України у Хмельницькій області, 

правозахисними організаціями щодо запобігання порушенню прав людини 

4 жовтня, у Регіональному центрі говорили про проблеми, які виникають 

із отриманням безоплатної вторинної правової допомоги засудженими, та 

способами їх вирішення говорили. Відбулася зустріч Наталії Стьопіної, 

директора Регіонального центру з Оксаною Кізаєвою, регіональною 

координаторкою взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини у Хмельницькій області. До розмови також долучилися 

заступниця директора регіонального центру Олена Варфоломєєва та 

начальниця відділу організації надання БВПД  Катерина Топольницька. 
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Деталі тут http://bit.ly/2ACvNOe. 

  

 

15 листопада, директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна й 

начальниця відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Катерина Топольницька зустрілися з працівниками управління 

забезпечення прав людини в Хмельницькій області Юрієм Сніберком та Ольгою 

Приходченко. 

Під час зустрічі обговорили важливі питання щодо дотримання та 

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 № 

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» 

працівниками поліції. Йшлося насамперед про необхідність своєчасного 

інформування центрів про затримання осіб, а також про процедурні питання 

щодо обов’язку керівників територіальних органів та підрозділів поліції 

щоквартально надавати до регіональних центрів з надання БВПД відомостей 

про кількість переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки 

затримання осіб із суб’єктами подання інформації. 

Детально тут - http://bit.ly/2C0nrkW. 

 

 
30 листопада, в Головному управлінні Національної поліції у 

Хмельницькій області директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна, 

відвідала круглий стіл «Кримінальна процесуальна взаємодія слідчих 

Національної поліції та адвокатів: актуальні проблеми та шляхи вирішення». 

Ініціаторами заходу стали Рада адвокатів Хмельницької області та обласне 

управління Національної поліції.  

Директор акцентувала увагу на проблемах які виникають у слідчих при 

взаємодії з Регіональним центром. Вона наголосила на необхідності 

дотримуватися та виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 

http://bit.ly/2ACvNOe
http://bit.ly/2C0nrkW
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/d/dda99b12fbbba4b918f8ebbeb0ef6b43.PNG
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28 грудня 2011 № 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» працівниками поліції. Адже від своєчасного 

інформування центрів про затримання осіб залежить дотримання права таких 

осіб на правовий захист. 

 

Протягом кварталу фахівці Регіонального центру інформували населення 

щодо актуальних і проблемних питань сьогодення та щодо проектів 

Міністерства юстиції України. 

 

 
 

ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів 

 

Упродовж 2017 року фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області активно інформували 

мешканців області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ 

поширювали матеріали як про систему загалом, так і про роботу регіонального 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/b/bb353ef8654dcd3a1c7aeb9d30e97137.PNG
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та місцевих центрів зокрема, публікували правові консультації з типових 

питань, в тому числі в рамках реалізації загальноукраїнського проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а також приклади успішного 

захисту, який здійснювали адвокати, що співпрацюють з центрами, й фахівці 

місцевих центрів, бюро. Крім того, було проведено інформаційну кампанію 

щодо конкурсного відбору адвокатів, яких залучатимуть для надання 

безоплатної правової допомоги. 

Представники центру брали участь у різноманітних комунікативних 

заходах: прес-конференціях, круглих столах, а також зйомках сюжетів на 

телебаченні, записі на радіо тощо.  Загалом у пресі, інтернет-медіа, на 

телебаченні й радіо у IV кварталі 2017 року фахівці регіонального центру 

розмістили 31 матеріал: 20 у електронних виданнях, 5 у пресі, один на 

телебаченні, один на радіо та чотири на веб-сайтах партнерських організацій. 

Тематика матеріалів різноманітна: про діяльність центрів, зокрема й бюро 

правової допомоги, консультації фахівців з найбільш поширених правових 

питань, зокрема й в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», репортажі із заходів, 

історії клієнтів, яким допомогли працівники центрів або адвокати, призначені у 

центрах, тощо. 

 
 

Треба зазначити, що для інформування громадян про систему безоплатної 

правової допомоги, було знято сюжет із залученням фахівців регіонального 

центру та клієнтки, якій адвокатка, призначена в одному з місцевих центрів, 

допомогла відновити порушені права. 

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли 

бачити у електронних виданнях «ВСІМ», «Є»,  «Марічка NEWS», «День за 

днем», у газетах «День за днем», «Актуально для подолян» та інших. Сюжети 

http://vsim.ua/
file:///C:/Users/USERua/Documents/ye.ua
http://www.marichkanews.com/
http://denzadnem.com.ua/
http://denzadnem.com.ua/


19 

 

про роботу центрів з надання БВПД демонстрували телеканали «Поділля-

центр», МТРК «Місто»,  «33 канал», «Ексклюзив», TV7+ та інші. 

 

 

http://www.odtrk.km.ua/
http://www.odtrk.km.ua/
http://mistotv.com/
http://33tv.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
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З метою роз’яснення питань щодо захисту земельних прав та для 

забезпечення виконання Доручення Міністра юстиції України від 09.08.2017 

№102/1/48-17, фахівці Регіонального центру протягом четвертого кварталу 

інформували жителів Хмельниччини через друковані ЗМІ. До прикладу:  
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Фахівці Регіонального центру оперативно оновлювали відомості на 

офіційному веб-сайті регіонального центру: публікували останні новини, 

приклади успішного вирішення справ адвокатами, залученими до надання 

БВПД, та корисну інформацію для клієнтів, наприклад, адреси та номери 

телефонів бюро правової допомоги.  

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 здійснювався 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 чимало 

прикладів позитивних професійних досягнень адвокатів: 

 

1. До Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги звернулася переселенка, якій управління праці та 

соціального захисту населення Хмельницької міської ради відмовило у 

призначенні адресної допомоги як внутрішньо переміщеній особі для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

Відновити справедливість у місцевому центрі доручили адвокатці Марині 

Кулабіній (доручення №49 від 06.02.2017 р.). 

Детально тут - http://bit.ly/2rQNZE6; http://bit.ly/2nnRvR5. 

 

2. Так, до Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги звернувся громадянин П., опікун дитини-сироти 

К. Чоловік просив допомоги у визнанні права власності на спадкове майно за 

своїм підопічним після смерті матері. Розглянувши звернення опікуна, у 

місцевому центрі для захисту прав та інтересів дитини-сироти призначили 

адвоката Олександра Андрієвського (доручення № 2204-0000050 від 13.02.2017 

року). 

http://bit.ly/2rQNZE6
http://bit.ly/2nnRvR5
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Деталі тут - http://bit.ly/2FjJ0hh. 

 

3. У судовому порядку адвокат Юрій Сторожук, який співпрацює зі 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, довів, що проходження військової служби в зв’язку з 

мобілізацією не є працевлаштуванням, тож підстави для утримання з його 

клієнта надміру виплаченої пенсії відсутні.  

Деталі тут - http://bit.ly/2rIRRax. 

 

4. Адвокат, призначений у Шепетівському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, довів, що департамент соціального 

захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації протиправно 

відмовив його клієнтові у видачі посвідчення учасника ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС. Тож суд зобов'язав департамент повторно розглянути 

питання щодо видачі позивачеві відповідного посвідчення. Адвокат Василь 

Стандратюк, якого призначили у місцевому центрі для представництва та 

захисту інтересів клієнта в суді (доручення № 2204-0000218 від 29.06.2017 

року), підготував адміністративний позов, в якому просив суд визнати 

неправомірною відмову департаменту соціального захисту населення ОДА та 

зобов'язати його видати позивачеві посвідчення «Учасник ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС». 

Деталі тут - http://bit.ly/2DFZKPm. 

 

5. Громадянин К. звернувся до Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з заявою про надання 

правової допомоги для оскарження дій слідчого місцевого відділу поліції, а 

саме – невнесення відомостей про кримінальне правопорушення, вчинене щодо 

нього, до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

Для надання правової допомоги особі в місцевому центрі призначили 

адвоката Василя Стандратюка (доручення №22040000144), який, вивчивши 

матеріали справи, звернувся зі скаргою до суду. У скарзі адвокат зазначив, що 

19.05.2017 р. потерпілий громадянин К. звернувся із заявою до начальника 

відділення поліції про вчинення відносно нього злочинів (24.07.2013 року та 

07.05.2014 року) та просив притягнути до кримінальної відповідальності 

винних осіб, проте заяву залишили без належного реагування. 

Деталі тут - http://bit.ly/2ndrIvO. 

 

6. Адвокат Олег Прокоф'єв, який співпрацює зі 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, довів факт проживання своєї клієнтки зі спадкодавцем 

однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. Тепер жінка 

може оформити спадкові права. 

Деталі тут - http://bit.ly/2DFYXxP. 

 

http://bit.ly/2FjJ0hh
http://bit.ly/2DFZKPm
http://bit.ly/2ndrIvO
http://bit.ly/2DFYXxP
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7. Адвокат Юрій Сторожук, призначений у Старокостянтинівському 

місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в суді 

домігся виселення з житлового будинку особи, яка вчиняла насильство в сім’ї. 

У ході судового розгляду сторони та свідки підтвердили аргументи, наведені в 

позовній заяві. Таким чином, розглянувши справу, 8 грудня 2017 року 

Теофіпольський районний суд виніс рішення про задоволення позовних вимог. 

Детально тут - http://bit.ly/2FoLFpN. 

 

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 

22 грудня начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Кулабіна 

Марина забезпечила роботу мобільного консультативного пункту в Райківецькій 

виправній колонії (№78). 

 
 

ЗАВДАННЯ 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД 

 

ЗАХІД 1.5.5. Проведення спостережень за роботою юристів відділу 

представництва, бюро правової допомоги в судах за дорученнями МЦ та 

ЗАХІД 1.5.6. Проведення моніторингу процедури та якості надання 

безоплатної первинної правової допомоги, наданої працівниками МЦ 

Начальницею відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Кулабіною Мариною 

протягом четвертого кварталу 2017 року забезпечено проведення спостережень 

за роботою юристів відділу представництва, бюро правової допомоги в судах. 

Крім того фахівчиня проаналізувала якість надання безоплатної первинної 

правової допомоги працівниками місцевих центрів у тому числі відділами бюро 

http://bit.ly/2FoLFpN
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праової допомоги. 
 

ЗАХІД 1.5.9. Організація та проведення  навчальних семінарів, 

заходів із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають 

БВПБ 

 

27 грудня, у Кам’янці-Подільському організовано семінар для адвокатів, 

які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, на тему: 

«Впровадження в системі безоплатної правової допомоги стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі». 

Участь у семінарі взяла начальниця відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Марина 

Кулабіна. 

 

  

Деталі тут - http://bit.ly/2CpFwZB. 

 

Також фахівці Регіонального та місцевих центрів протягом ІІІ кварталу 

2017 року підготували ряд консультацій: 
 

 

Якщо працівник вважає, що його звільнили незаконно, він може в 

судовому порядку відновити порушені права. Про алгоритм дій у такій ситуації 

— у консультації  http://bit.ly/2nnCvTr. 

 

Не знаєш, як вирішити спір? В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» надано 

відповідні роз’яснення - http://bit.ly/2DYyNK5. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/28_01/KamPod.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/28_01/KamPod2.jpg
http://bit.ly/2CpFwZB
http://bit.ly/2nnCvTr
http://bit.ly/2DYyNK5
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Не знаєш, як оформити субсидію?  В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

надано відповідні роз’яснення - http://bit.ly/2Gxet10. 

 

[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 

Протягом звітного періоду фахівці Регіонального центру провели начальні 

заходи у формі семінарів на актуальні теми. Так, Ольга Чорна начальниця 

відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 

персоналу провела цікавий захід на тему «Дотримання гендерної рівності в 

Україні». На прохання колег, Олег Ісаєв головний спеціаліст відділу підтримки 

та розвитку інфраструктури Регіонального центру розповів працівникам центру 

про «Дотримання безпеки в Інтернеті» 

13 грудня 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 Шепетівського 

місцевого центру з надання БВПД. 

 

ЗАХІД 2.1.3. Організувати та провести заходи із підвищення 

кваліфікації працівників із залученням фахівців інших організацій 

21 грудня, спільними зусиллями Регіонального центру та Громадська 

організація «Подільська правова ліга» проведено тренінг «Актуальні аспекти 

захисту прав учасників АТО на місцевому рівні». До участі запросили 

насамперед працівників бюро правової допомоги і відділів правової інформації 

та консультацій місцевих центрів. 

http://bit.ly/2Gxet10
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/19_01/trening1.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/19_01/trening3.jpg
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Крім того, працівники Регіонального центру протягом звітного 

періоду неодноразово брали участь у різноманітних тренінгах, актуальних 

зустрічах та круглих столах. 

11 жовтня, начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Марина Кулабіна, 

взяла  участь у презентації досліджень Міжнародного фонду «Відродження» 

разом з Експертним центром з прав людини та Правовою Ініціативою 

Відкритого Суспільства (Нью-Йорк) щодо ролі прокурора як процесуального 

керівника на досудовій стадії кримінального процесу. 

11 жовтня, фахівці Регіонального центру відвідали Вінниччину. Круглий 

стіл організував Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій області 

спільно з Радою адвокатів Вінницької області. Серед учасників заходу також й 

директори місцевих центрів з надання БВПД Вінницької області, адвокати 

області, та директорка Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 

області Наталія Стьопіна та інші. Під час круглого столу на тему «Актуальні 

питання застосування стандартів у системі безоплатної правової допомоги» 

вони поспілкувалися з фахівцями системи БПД, адвокатами та представниками 

правоохоронних і судових органів. 

 

 
 

Детально тут - http://bit.ly/2FsaHEC 

 

23-24 жовтня, начальниця відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Регіонального центру Топольницька Катерина 

http://bit.ly/2FsaHEC
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взяла участь у робочій зустрічі за темою “Напрацювання форм та методів 

співпраці державних правових інститутів громадськості з метою попередження 

порушень прав людини та забезпечення їх належного розслідування в 

діяльності правоохоронних органів”, що організовується громадською 

організацією “Експертний центр з прав людини”.  

 

 
 

ЗАХІД 2.1.4. Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників та 

спеціалістів бюро правової допомоги 

5 жовтня, директор Регіонального центру Наталія Стьопіна на 

запрошення директора  Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги взяла участь у нараді та навчальному семінарі для 

працівників місцевого центру в тому числі відділів бюро правової допомоги. 

  

 

Детально тут - http://bit.ly/2zDVaSK. 
 

ЗАХІД 2.1.5. Організувати та здійснити робочі поїздки до 

регіональних та/або  місцевих центрів з  метою обміну досвідом 

Вінниця. 11—13 жовтня. Досвід переймали директорка Регіонального 

центру з надання БВПД у Хмельницькій області Наталія Стьопіна та 

начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності 

та персоналу Ольга Чорна. 

http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/images/articles/10.2017/ROB1.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/10_Zhovten/09_01/DSCN0090.JPG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/10_Zhovten/09_01/DSCN0095.JPG
http://bit.ly/2zDVaSK
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Чернігів. 19—21 жовтня. Досвід переймали головний бухгалтер 

Регіонального центру Наталія Купцова та головний спеціаліст відділу 

інфраструктури Олег Ісаєв. 

 

Ужгород. 1—4 листопада. Досвід переймали начальниця відділу 

фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Оксана 

Горобець та начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Марина Кулабіна. 



29 

 

 

Рівне. 9 листопада. Досвід переймали начальниця відділу організаційної 

роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Ольга Чорна і 

начальниця відділу комунікацій і забезпечення доступу до публічної інформації 

Оксана Банкова. 

 

Детально тут - http://bit.ly/2Funo1P. 

 

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. 

 

http://bit.ly/2Funo1P
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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. 
 

ЗАХІД 3.1.2. Організація, проведення та участь у засіданнях Керівної 

ради директорів 

На виконання завдання плану організовано та проведено 2 засідання 

керівної ради: 

- 18 жовтня за порядком денним: підбиття підсумків роботи місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 9 місяців 2017 

року; дотримання фінансової дисципліни місцевими центрами надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 2017 році; аналіз проведених 

Регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області моніторингів 

діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(в тому числі відділів бюро правової допомоги). 

 

 

 

Детально тут - http://bit.ly/2zA3hzW. 

 

- 29 грудня з використанням засобів системи відеоконференц зв'язку 

щодо підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за 2017 рік; планування роботи Регіонального та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2018 

рік; планування роботи керівної ради на 2018 рік та затвердження плану роботи 

керівної ради на 2018 рік. 

 

ЗАХІД 3.2.1. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів та 

майна МЦ, ведення ними бухгалтерського обліку, складання  та подання 

статистичної звітності 

Головним бухгалтером Регіонального центру Наталією Купцовою 

протягом четвертого кварталу проведено моніторинги щодо цільового 

використання коштів та майна місцевими центрами Хмельницької області, 

ведення ними бухгалтерського обліку, складання  та подання статистичної 

звітності. 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/10_Zhovten/24_1/%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B01.jpg
http://bit.ly/2zA3hzW
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ЗАВДАННЯ 3.3. Управління людськими ресурсами 

 

ЗАХІД 3.3.1. Організація та проведення спільних навчальних 

семінарів з підвищення кваліфікації, професійного рівня працівників 

місцевих центрів 

Працівники місцевих центрів пройшли навчання у школі-тренінг для 

учасників АТО та провайдерів безоплатної правової допомоги “Основні аспекти 

подолання юридичних та психологічних проблем учасників АТО на рівні 

громади”, де також взяли участь ветерани війни, члени їхніх сімей та 

правозахисники. 

 

Деталі тут - http://bit.ly/2DMgHI1. 

 

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. 

http://bit.ly/2DMgHI1
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Робочою групою було здійснено моніторинги у 4 місцевих центрах та 8 

бюро правової допомоги (працівником відділу моніторингу діяльності місцевих 

центрів), а саме: 

1. Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - 18 грудня; 

2. Кам’янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - 06 грудня; 

3. Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги - 13 грудня; 

4. Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги – 11 жовтня; 

5. Відділ “Городоцьке Бюро правової допомоги” Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 22 грудня; 

6. Відділ “Летичівське бюро правової допомоги” Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 20 грудня; 

7. Відділ “Деражнянське бюро правової допомоги” Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 22 

листопада; 

8. Відділ “Нетішинське бюро правової допомоги” Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 25 жовтня; 

9. Відділ “Славутське бюро правової допомоги”  Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 24 жовтня; 

10. Відділ «Ярмолинецьке бюро правової допомоги» Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 20 

жовтня; 

11. Відділ «Чемеровецьке бюро правової допомоги» Кам'янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги - 18 жовтня; 

12.  Відділ «Полонське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 12 жовтня. 

 
 

 

 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/18_01/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B31.jpg
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За оперативною інформацією з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року (за ІV 

квартал 2017 року) Регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій 

області було видано 551 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому 

числі:  

• 3 – 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;  

• 319 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

провадженнях;  

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

примусових заходів медичного характеру;  

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

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

статті 537 КПК; 

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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  

 
Діаграма Кругова діаграма щодо розподілу осіб за ІV-й квартал 2017 року 

 

 


