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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 та виконання  
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

З метою популяризації завдань і функцій центрів з надання безоплатної 
правової допомоги, виконання загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 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 2019 року, продовжив 
активну правопросвітницьку 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 та виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
Фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області (далі – Регіональний центр) активно 
працювали із різними верствами населення для поширення інформації про 
систему безоплатної правової допомоги, зустрічалися із трудовими колективами 
та іншими громадами для вирішення правових питань. Особливу увагу 
працівники Регіонального центру присвятили виконанню заходів із реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: інформаційних кампаній у 
тому числі  «Відповідальне батьківство» та «Чесна платіжка», заходів з нагоди 
міжнародної акції «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА», Всеукраїнського тижня 
права та всеукраїнського дня БПД. 

 
ЗАХІД 1.1.1. Організація та проведення семінарів, круглих столів, 

зустрічей із студентами у вищих навчальних закладах, ПТУ спрямованих на 
запобігання злочинності, випадків домашнього насильства, дискримінації – 
проведено 6 заходів. 

03 листопада на запрошення 
Національної академії прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького 
директорка Регіонального центру Наталія 
Стьопіна розповіла курсантам академії 
першого курсу про систему органів 
безоплатної правової допомоги в Україні, 
деталізовано роз’яснила про різницю між 
первинною та вторинною правовою 
допомогою, систему та повноваження 
центрів з надання правової допомоги, про 
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розгалужену систему відділів бюро правової допомоги.  
 
Особливу увагу зосередила 

також на питанні щодо можливості 
отримання кожним із 400 присутніх 
курсантів академії якісної 
юридичної консультації у центрах. 
Покроково розповіла про порядок 
звернення до місцевого центру та 
бюро правової допомоги, перелік 
необхідних документів. 

 
 
 
 

06 листопада директорка 
Регіонального центру Наталія 
Стьопіна відверто поспілкувалася та 
провела екскурсію зі студентами 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 
кафедри правових та інформаційних 
технологій. Під час діалогу говорили 
про межу між поняттям право та 
обов’язок. Очільниця центру 
розповіла про безоплатну правову 
допомогу в Україні, про можливості 
студентів – майбутніх правників 

проходити практику в центрі або працювати у якості параюриста, консультуючи з 
базових питань про право на БПД. 

 
За ініціативи Хмельницької обласної 

бібліотеки для юнацтва День правових знань 
«Молодь. Права. Гарантії. Захист» відбувся 12 
грудня у Вищому професійному училищі №11 м. 
Хмельницького. На запрошення працівників 
бібліотеки до заходу долучилися юристка 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області Ольга Чорна та регіональна представниця 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини у Хмельницькій області Оксана Кізаєва. Під 

час зустрічі з першокурсниками училища правозахисниці розповіли їм, як 
необхідно поводитися у випадку затримання поліції та як захистити свої права. 

Детально тут - https://bit.ly/2GyQXSs 
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12 грудня Для студентів 
Хмельницького інституту МАУП 
детально розповіли про механізм 
залучення захисника затриманій 
особі, порядок дій при затриманні, а 
також цікаві історії з досвіду роботи 
працівників та адвокатів системи 
безоплатної правової допомоги. 
Заступниця директора регіонального 
центру Олена Варфоломєєва 
розповіла, з якими проблемами 
громадяни звертаються до юристів 

найчастіше, та пояснила, як вирішувати повсякденні юридичні питання за 
допомогою загальнодоступних інструментів. 

 
До участі в засіданні правового 

дискусійного клубу  запросили 
студентів Хмельницького економіко-
правового коледжу МАУП. На базі 
Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки 12 грудня 
відбувся правовий кінопоказ та 
обговорення побаченого зі студентами 
юристами, представниками 
бібліотеки. 
 
 

Детально тут – https://bit.ly/38KgPH5 
 
 
 

10 грудня юристка центру 
Ольга Чорна взяла участь в науково-
практичному круглому столі 
«ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В 
УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ», який 
відбувався Хмельницькому 
університеті управління та права 
імені Леоніда Юзькова. Фахівчиня 
представила доповідь «Безоплатна 

правова допомога – інструмент захисту та реалізації права людини», яка 
викликала чимало питань як у наукових працівників університету, так і 
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практикуючих юристів – учасників заходу. 

 

 
ЗАХІД 1.1.2. Організація та проведення бесід із учнями 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів, участь у 
виховних годинах, ігри із школярами на правові теми спрямованих на 
запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності неповнолітніх  - 
проведено 32 заходи. 

 
Протягом IV кварталу фахівці Регіонального центру провели ряд 

тематичних правових уроків для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  
 
Тема булінгу настільки була актуальної у цьому кварталі, що на 

запрошення і педагогів, і батьків учнів фахівчині Реіонального центру 
відвідали 12 навчальних закладів: 

 
03 жовтня Ольга Чорна, 
юристка Регіонального 
центру провела 6 
тематичних уроків 
«Стоп_булінг» у 
Спеціалізованій 
загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів №8 
м.Хмельницького. Це 
були на просто 
тематичні уроки, а 
конструктивна бесіда, а 
з деякими класами 
навіть інтерактив. Учнів 
зацікавило чому ця тема 
така обговорювана 

сьогодні, навіщо стільки про це говорити. 
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18 жовтня фахівчині 

Регіонального центру 
спільно з представницею 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
в Хмельницькій області 
Оксаною Кізаєвою взяли 
участь у черговому засіданні 
правового клубу 
Хмельницької центральної 
міської бібліотеки, де 
розмову присвятили темі 
булінгу. До розмови 
запросили дев’ятикласників 

НВО №5, розтлумачили різновиди цькування та способи його уникнути й 
подолати в шкільному колективі, які правові інструменти боротьби з 
несправедливістю доступні в Україні. 

Детально тут - https://bit.ly/2RYsk6X. 
 
11 листопада тематичну 

зустріч «Стоп_булінг» для 
учнів п’ятих класів 
Хмельницького ліцею №17, до 
якої долучилося понад 100 
учнів, а також педагоги 
провела фахівчиня 
Регіонального центру Ольга 
Чорна. У зв’язку зі змінами до 
чинного законодавства 
розширилося коло суб’єктів, 
які несуть адміністративну 
відповідальність за цькування, 
юристка розповіла хто та як 
відповідатиме, якщо в навчальному закладі виявлять булінг.  

Детально тут - https://bit.ly/31b7OEs. 
 

Зустрічі на теми прав дітей, цькування в шкільному колективі, 
відповідальності за порушення відбулися протягом IV кварталу на базі 
Хмельницького апеляційного суду. 

Наприклад, 17 жовтня учні інноваційної приватної школи, які проводять 
дослідження теми цькувань в учнівському середовищі, вчилися протидіяти 
булінгу. Фахівчиня центру пояснила дітям, як відрізнити булінг від шкільного 
конфлікту та як запобігти цьому явищу в дитячому колективі. Головна 
спеціалістка відділу аналітично-статистичної роботи суду Юлія Салдан 
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доповнила колегу прикладами із судової практики. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2RYsk6X. 

 
06 листопада юристка Ольга Чорна 

провела тематичний захід для учнів 
п’ятого класу Хмельницького колегіуму 
імені Володимира Козубняка. На 
прохання батьків говорили про шкільне 
цькування. На прикладі вже наявної 
судової практики детально розтлумачила 
межу дії адміністративного права та 
випадки, коли вже настає кримінальна 
відповідальність у неповнолітньої особи. 

 
 
 

 
Мінідискусія «Правове 

виховання: пустощі та кримінальна 
відповідальність» відбулась у 
бібліотеці-філії №2 Хмельницької 
міської централізованої бібліотечної 
системи. Про наслідки вчинення 
правопорушень старшокласникам 
Хмельницької ЗОШ №22 розповіли 
фахівчиня Регіонального центру 
Оксана Банкова та адвокатка Руслана 
Матущак. 
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На виконання акції «16 днів проти насильства» Регіональним центром з 
надання організовано та проведено ряд правопросвітницьких заходів. Так, 27 
листопада у виховному комплексі №7 м.Хмельницького та 28 листопада у 
Хмельницькому навчально–виховному комплексі № 31 «Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня» юристи провели правові 
інтерактивні уроки. Ольга Чорна ознайомила дітей із особливостями поняття 
«домашнє насильство». У доступній формі, за допомогою ігор, відео та завдань 
детально вияснили різницю між виховними методами з боку батьків та домашнім 
насильством у відношенні батьків до своєї дитини та інших членів родини один 
до одного. 
 

 
 
Детально тут - https://bit.ly/2RCax6t. 

 
 
 
05 грудня у СЗОШ №6 

та 06 грудня у бібліотеці-філії 
№11 Хмельницької міської 
ЦБС юристка Регіонального 
центру розповіла вихованцям 
дитячого будинку 
Хмельницької обласної ради 
про ознаки булінгу. 

Детально тут - 
https://bit.ly/2Oa9uZp 

 
 
 
 
 
 
З нагоди Всеукраїнського тижня права юристи центру провели чимало 

цікавих правових заходів.  
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9 грудня юристки побували у 

трьох навчальних заходах 
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ №30, 
НВК №4, Хмельницькій середній 
загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№ 13 
ім М.К.Чекмана. 

 
 
 
 

 
11 грудня у Технологічному 

багатопрофільному ліцеї імені 
Артема Мазура у співпраці з 
Хмельницькою обласною 
бібліотекою для юнацтва 
фахівчині провели захід - 
юридичний компас "Правовий 
простір у сфері прав людини". 
Детально тут - 
https://bit.ly/3aSbYp1 

 
 

 
Правовий квест для "Права дитини" 

юристка центру провела для учнів 4-А 
класу НВО№5 на базі Хмельницької 
обласної бібліотека для дітей 
ім.Т.Г.Шевченка.  

 
Детально тут - https://bit.ly/36DV7Tu 
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11 грудня директорка Регіонального центру взяла участь у першому 
міському турнірі юних правознавців серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова. У якості членкині журі 
Наталія Стьопіна оцінювала знання 
у галузі права школярів. Особливо 
приємно, що переможцями турніру 
стали учасники «Правового 
лекторію» – спільного проєкту 
Регіонального центру та 
Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 6 з поглибленим вивченням 
німецької мови з 1-го класу. 
Упродовж двох тижнів червня 
цього року десятикласники 

навчального закладу, які поглиблено вивчають правознавство, взяли участь у 
дев’яти цікавих та корисних заходах на правову тематику, організованих 
фахівцями регіонального центру та партнерами. 

Детально тут - https://bit.ly/37VQo1f. 
 
ЗАХІД 1.1.4. Проведення семінарів лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 
обліку в Центрах зайнятості. 

15 жовтня, 18 листопада та 02, 12 
грудня заступниця директора регіонального 
центру Олена Варфоломєєва провела заходи 
на базі міського центру зайнятості. Завдяки 
таким бесідам безробітні громадяни мають 
можливість отримувати необхідну інформацію 
щодо важливих юридичних питань. 
Насамперед тих, що стосуються 
працевлаштування. Адже навіть елементарні 
знання з трудового законодавства допоможуть 
уникнути пасток недобросовісних роботодавців. 

Детально тут - https://bit.ly/2S8iOhs, https://bit.ly/2U3dnTP. 
 
ЗАХІД 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) 
у трудових колективах, територіальних громадах в тому числі про 
виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

 
Фахівці Регіонального центру, вивчивши першочергові спільні правові 

потреби трудових колективів та територіальних громад, активно працювали із 
мешканцями Хмельниччини, провели ряд лекцій і бесід. Працівники 
Регіонального центру протягом звітного періоду неодноразово зустрічалися із 
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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/.  

Так, з метою інформування та поширення інформації щодо всеукраїнського 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 
інформаційних кампаній «СтопБулінг», 
«Відповідальне батьківство», «Чесна 
платіжка»  та можливість створення нових 
точок доступу до БПД фахівчині 
Регіонального центру зутрічалися із 
керівництвом таких шкіл Хмельницького 
ліцею № 15 імені Олександра Співачука, 
Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 
Хмельницького навчально-виховного 
об’єднання №1 "Школа-дитячий садок", НВК №31, НВК №6,  НВК№30, ЗОШ 
№8.  

Про БПД, доступ, право на первинну правову допомогу, порядок 
отримання вторинної, право на адвоката у разі затримання та звертатися у разі 
необхідності на єдиний телефонний номер 0800213103 розповіли юристи під час 
заходів. 

Про права та пільги військовослужбовців, передбачені законодавством 
гарантії говорили під час зустрічей 
із військовослужбовцями 
Територіального батальйону 
Національної Гвардії України 
(НГУ) та  військової частини 
А0553 (8 полк спецпризначення). 

Юристка Регіонального 
центру 12 листопада взяла участь 
у семінарі «Правове виховання 
учнівської молоді засобами 
бібліотечної роботи» для 
працівників профтехосвіти 
Хмельницької області на базі 
Хмельницької обласної бібліотеки 

для юнацтва. Фахівчиня розповіла учасницям семінару, як отримати гарантовану 
державою безоплатну правову допомогу – первинну та вторинну, зокрема й у 
відділених куточках області. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2u3Q5mb. 
 

 
ЗАВДАННЯ 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних 
провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання 
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методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД та 
виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
 
Протягом ІV кварталу 2019 року продовжено вже налагоджену співпрацю 

із діючими партнерами такими як Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області, всеукраїнська 
ініціатива "Активна громада" у м. Хмельницькому, Центрами пробації, 
Регіональним координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
Управлінням захисту прав людини Головного управління Національної поліції 
України у Хмельницькій області, Хмельницьким зональним відділом Військової 
служби правопорядку. Крім того налагоджено тісну співпрацю з новими 
партнерами як з громадського так і публічного сектору.  

12 грудня Меморандум 
про співпрацю підписали у 
Хмельницькому підписали, 
керівники регіонального і 
Хмельницького місцевого 
центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги з 
Управлінням Держпраці в 
Хмельницькій області. У 
документі визначили основні 
напрямки спільної роботи та 
заходи, спрямовані на 
недопущення порушень права 
на безоплатну правову 

допомогу. 

Детально тут - https://bit.ly/2RA0aA8 

Можливості для поширення серед студентів інформації про діяльність 
органів юстиції та системи безоплатної правової допомоги директорка 
регіонального центру Наталія Стьопіна та її заступниця Олена Варфоломєєва 
обговорили з начальником Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області Віктором 
Худняком. 

Домовилися про проведення спільних 
правопросвітницьких заходів, зокрема в 
межах Всеукраїнського тижня права, а 
також екскурсій для майбутніх 
правників. Крім того, йшлося про 
організацію навчальної практики для 
студентів на базі регіонального центру. 
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У грудні 2019 року директорка регіонального центру Наталія Стьопіна 

взяла участь у позачерговій звітно-виборчій конференції Хмельницької обласної 
організації Союзу юристів України. 
 

 
 

 
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) 

11 жовтня фахівці 
регіонального центру 
обговорили подальшу 
співпрацю з радницею з питань 
ВПО у Хмельницькій області 
Людмилою Неверицькою. 
Пані Людмила, зокрема, 
розповіла про повноваження 
радників, які були розширені. 
Так, тепер до сфери її 
діяльності належить питання 
забезпечення якісних 
соціальних послуг у громадах. 
Домовилися про організацію 

спільних заходів, що порушують проблеми вимушених переселенців, а також 
консультувань. 

 

ЗАХІД 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з керівництвом 
Хмельницького міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області, в тому числі проведення роз’яснювальної 
роботи з питань реалізації та захисту прав людини 

 



15 
 

На виконання діючого меморандуму 
заступниця директора Регіонального 
центру Олена Варфоломєєва провела 
протягом IV кварталу 3 робочі зустрічі з 
фахівцями Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області задля 
формування чітких планів спільних 
заходів та ідей для правопросвітництва 
засуджених осіб, які відвідують цей відділ 
пробації.  

 
 
ЗАХІД 1.2.5. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької  області 

На виконання діючого меморандуму 
заступниця директора Регіонального центру 
Олена Варфоломєєва провела 5 тематичних 
заходів у Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької  області. Так лекції з тематичних 
питань у тому числі щодо проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» провела заступниця для працівників 
медичних закладів охорони здоровя, 
сільськогосподарських підприємств, голів ОТГ, сільських рад.  

 
 

ЗАХІД 1.2.6. 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. 

 
Моніторингова група на чолі з Оксаною 

Кізаєвою, представницею Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у 
Хмельницькій області, відвідала Плужнянську 
санаторну школу Хмельницької обласної ради (24 
жовтня), Красилівський районний суд, 
Красилівський відділ поліції ГУНП в Хмельницькій 
області (05 грудня). До складу груп увійшла, 
зокрема, громадський монітор від системи 
безоплатної правової допомоги Оксана Банкова.  

 
Детально тут - https://bit.ly/2uTohBa, https://bit.ly/2uPQoRw. 
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30 жовтня у 
Хмельницькій 
обласній державній 
адміністрації 
представники центрів 
БПД взяли участь у 
Щорічну доповідь 
Уповноваженого про 
стан додержання та 
захисту прав і свобод 
людини і громадянина 
в Україні за 2018 рік. 
Під час заходу 
регіональна 

представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
Хмельницькій області Оксана Кізаєва відзначила активну та продуктивну 
співпрацю системи БПД в області з представництвом Омбудсмана. 
 

31 жовтня директорка 
Регіонального центру Наталія 
Стьопіна долучилася до 
роботи круглого столу 
«Захист прав людини в 
діяльності поліції 
Хмельниччини», який 
організувало Управління 
забезпечення прав людини 
Національної поліції України. 
 
 
 

 
 

 
ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів 
 

Упродовж ІV кварталу 2019 року Регіональний центр активно інформував 
мешканців області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ 
поширювали матеріали як про систему загалом, так і про роботу регіонального й 
місцевих центрів зокрема, публікував 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.  
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Представники центру брали участь у різноманітних комунікативних 

заходах: прес- конференціях, круглих столах, а також у зйомках сюжетів для 
телебачення, записах на радіо тощо. Загалом у пресі, інтернет-медіа, на 
телебаченні й радіо регіону впродовж липня-серпня 2019 року з’явилося 35 
матеріалів про діяльність системи безоплатної правової допомоги на 
Хмельниччині. 

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли 
бачити у електронних виданнях «ВСІМ», «Є», "The World News", в газеті 
«Актуально для подолян».  

 
 
 
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!», тощо. 
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Актуалізується інформація на офіційних веб-сайтах місцевих органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
 

 

 
 
Завдяки співпраці з Хмельницьким апеляційним судом юристи центру 

періодично беруть участь у програмі суду «Феміда в деталях». 
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Детально тут -  https://bit.ly/36Mw1Ss. 
 
З нагоди Дня прав людини, який відзначається 10 грудня в пам'ять 

проголошення Генеральною Асамблеєю  ООН  у 1948 році Загальної декларації 
прав людини 10 грудня у Хмельницькому організовано Всеукраїнський день 
безоплатної правової допомоги. До участі запрошено партнерів до розмови за 
кавою, презентували «живі історії» клієнтів системи безоплатної правової 
допомоги, організували екскурсії для студентів та провели консультування всіх 
бажаючих досвідчені адвокати БПД. 



20 
 

 
 
Детально тут - http://mistotv.com/36636/, https://www.youtube.com/watch?v=k1ZLzCktUy0 

 
 
 
 

 
 
Крім того про 

день БПД у 
ранковому радіо 
ефірі розповіла 
юристка центру – 
Ольга Чорна. 
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Триває співпраця з тижневиком «Актуально для подолян», у якому 
створено рубрику «Я маю право» та публікуються консультації з актуальних 
правових питань.  

 
 

 
Фахівці Регіонального центру оперативно оновлюють відомості на 

офіційному веб-сайті регіонального центру: публікують останні новини, 
приклади успішного вирішення справ адвокатами, залученими до надання БВПД, 
та корисну інформацію для клієнтів, наприклад, адреси та номери телефонів 
бюро правової допомоги.  

Завдяки укладено меморандуму з Управлінням Держпраці в Хмельницькій 
області, з’явився новий медіа-партнер – сайт управління, де постійно 
оновлюється інформація про співпрацю та право на БПД. 
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Систематично оновлюють інформацію на сторінці регіонального та 
місцевих центрів у мережі Facebook, Instagram. Періодично здійснюється 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: 

Завдяки роботі адвоката, який співпрацює з Шепетівським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, суд визнав 
протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в 
Хмельницькій області щодо незарахування до стажу клієнтки періодів роботи в 
районах Крайньої Півночі. 

Детально тут - https://bit.ly/2OhfL5I. 

 

Адвокат Олександр Гіппіус, який співпрацює зі 
Старокостянтинівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, домігся в 
суді визнання за клієнткою права власності на майно. 

Детально тут - https://bit.ly/2S1yOly. 

 

 

 

 

 

 

Про те, що земельна ділянка належить не лише йому, 
клієнт Кам’янець-Подільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
дізнався, коли в березні 2019 року звернувся до 
кадастрового реєстратора Головного управління 
Держгеокадастру у Хмельницькій області для 



23 
 

отримання витягу. Як з’ясувалося, земельна ділянка з відповідним кадастровим 
номером в системі Укрдержреєстру числиться за іншою особою. У місцевому 
центрі взялися відновити справедливість. Захищати інтереси чоловіка доручили 
адвокатові Олегу Полігову. 

Детально тут - https://bit.ly/38Wz9g9 

Адвокатка Ольга Голдзіцька допомогла клієнтові, 
громадянину Вірменії, який звернувся до 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, скасувати 
протиправні рішення управління ДМС про відмову в 
видачі посвідки на постійне проживання та про 
скасування дозволу на імміграцію. 

Детально тут – https://bit.ly/36J6gCJ. 

 
 
 
 

 
 
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 1.4.3. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до 

безоплатної правової допомоги в Хмельницькому міськрайонному відділі 
філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області  

На базі Хмельницького міськрайонного відділу філії Державної установи 
«Центр пробації» протягом ІV кварталу 
2019 року реалізовано роботу 
мобільного пункту консультування. 02 
жовтня, 04 листопада, 04 грудня, 13 
грудня  заступниця директора 
Регіонального центру Олена 
Варфоломєєва надавала фахові 
юридичні консультації. Під час роботи 
мобільних точок спілкувалася із 
засудженими на різні правові теми, 
провела ряд тематичних лекцій. 

Детально тут – https://bit.ly/2OJ8qfu. 
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ЗАВДАННЯ 1.5. Забезпечення здійснення моніторингу якості надання 
адвокатами БВПД 
Начальницею відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Мариною Кулабіною 
протягом вказаного періоду здійснено всі заплановані заходи. Так на виконання 
Річного плану діяльності Регіонального центру фахівчиня провела 28 
спостережень за роботою адвокатів в суді та провела 7 бесід із клієнтами 
адвокатів, які співпрацюють з системою БПД. 
 

ЗАВДАННЯ 1.6. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 
клієнтам системи БПД 

 
ЗАХІД 1.6.3. 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 Мариною Кулабіною 
протягом ІV кварталу 2019 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 праової 
допомоги. 

Якість наданих послуг чітко прослідковується позитивними рішеннями 
судів та подяками від клієнтів. 
 

 Фахівчиня Старокостянтинівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Олександра Боровик довела в суді, що ненадання 
учаснику бойових дій додаткової відпустки в 
особливий період не означає припинення права на неї. 
Таке право може бути реалізовано шляхом отримання 
грошової компенсації за невикористані календарні дні. 
Відтак суд зобов'язав відповідача виплатити грошову 
компенсацію. 

Детально тут - https://bit.ly/2OdGS1C 
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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 

 
Директор Регіонального центру Наталія Стьопіна протягом IV кварталу 

2019 року проводила внутрішні навчання для працівників Регіонального центру з 
метою покращення виконання контрольних завдань центру, забезпечення 
виконання запланованих на IV квартал 2019 року заходів та планування 
діяльності на 2020 рік, правильності надання відповіді на звернення громадян. 

 
ЗАВДАННЯ 2.2. Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ 
 
 

Марина Кулабіна, адвокатка та 
начальниця відділу Регіонального центру 13 
листопада  взяла участь у круглому столі на 
тему: «Судові справи захисників України», 
який організовується Координаційним центром 

з надання правової допомоги спільно з 
громадською організацією «Юридична Сотня», 

на базі ресурсно-комунікаційної платформи у м. 
Києві. 

 
 
 
 
 
Також у листопаді директори 

центрів Хмельниччини взяли участь 
у стратегічній сесії керівного складу 
системи надання безоплатної 
правової допомоги. Під час роботи 
сесії представлено презентацію 
SWOT-аналізу, досягнення у 2019 
році регіону у питаннях доступності 
та якості надання БПД, 
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правопросвітництва та комунікації, підвищення ефективності діяльності центрів. 
 

 
 

Підсумкова стратегічна 
сесія керівного складу 
регіональних та місцевих 
центрів з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 
проходить у м. Києві задля 
розробки та презентації 
пріоритетів розвитку 
системи БПД та планів на 
2020 рік. 
 

 
 

 
 
Семінар для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу 16 грудня 

првели навчання на тему «Кримінальний процесуальний кодекс України: 
застосування крізь призму європейських стандартів». Тренерами виступили 
адвокат Андрій Мазур та в.о. директора Калуського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатка Людмила Желізняк. 

 

 

Детально тут - https://bit.ly/2OJkcGL. 
 

Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 
ЗАВДАННЯ 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 
БПД, прийняття управлінських рішень 
ЗАХІД 3.1.2. Організація, проведення та участь у засіданнях Керівної 

ради директорів 
На виконання завдання плану організовано та проведено 1 засідання 
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керівної ради.  
25 листопада директори центрів взяли участь у засіданні керівної ради, що 

відбулося у  м.Хмельницький. 
На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1.  Про обговорення результатів регіональної стратегічної сесії для керівного 
складу системи безоплатної вторинної правової допомоги, яка відбулася 
14-15 листопада 2019 року у м. Києві.  

2. Щодо аналізу результативних показників діяльності центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області. 

3. Щодо забезпечення належної роботи системи КІАС та реєстрацію звернень 
громадян щодо отримання безоплатної правової допомоги. 

4. Щодо посилення правопросвітницької роботи серед населення районів, 
ОТГ Хмельницької області. Планування діяльності центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області на 2020 
рік. 

5. Щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги штатними 
юристами місцевих центрів та адвокатами Хмельницької області. 

6. Щодо стану грошового забезпечення працівників місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За оперативною інформацією з 01.10.2019 року по 31.12.2019 року (за ІV-й 
квартал 2019 року) регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій 
області було видано 608 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 2  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 449  – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 4  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 
або обмеження волі.  

Кругова діаграма щодо розподілу осіб за ІV-й квартал 2019 року 




