
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області 

у І кварталі 2016 року  

 

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

Виїзне засідання керівної ради 

 

22 січня 2016 року в 

Тернопільському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  відбулось виїзне 

 засідання керівної ради центрів з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області.  

Засідання пройшло під 

головуванням директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області – Ірини 

Хондогій. У ньому взяли взяли участь: директор Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Юрій Гордєєв, в.о. 

директора Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги – Валентина Вербицька, директор Чортківського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Марія Гамбаль. 

Під час засідання, було обговорено ряд важливих питань, на виконання 

Плану  заходів з реформування територіальних органів Міністерства юстиції 

України затвердженого наказом Міністерства Юстиції України від 25.12.2015 

№2748/5 «Про територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи 

БПД».  

Відповідно до цього наказу планується, що в кожному районі і місті 

України будуть утворені бюро правової допомоги. Вони діятимуть як 

відокремлені підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок майна і 

коштів районних та міських управлінь юстиції, які будуть ліквідовані 

найближчим часом, та відповідних реєстраційних служб. У таких відокремлених 

підрозділах громадяни зможуть скористатись електронними сервісами 



Міністерства юстиції України та отримати безоплатну первинну правову 

допомогу — правову інформацію та консультації.  

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області відбулася скайп-нарада із представниками 

Координаційного центру 

22 січня у Регіональному центрі з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області відбулася скайп-нарада із 

представниками Координаційного 

центру, під час якої керівники 

центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області та 

представники Координаційного 

центру з надання правової допомоги 

обговорили проект плану надання 

безоплатної правової допомоги у 

Тернопільській області на 2016 рік. 

План був схвалений та надано окремі пропозиції. Представники 

Координаційного центру відмітили детальність розроблених заходів для 

виконання завдань плану та подякували за розгорнутість плану. 

Підписання меморандуму про 

співпрацю між Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області та 

Радою адвокатів Тернопільської області 

27 січня 2016 року в приміщенні 

Ради адвокатів відбулася робоча зустріч 

директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області 

Ірини Хондогій з головою Ради 

адвокатів Тернопільської області 

Валерієм Міщенком.   

Метою зустрічі стало обговорення 

питань співпраці з ціллю реалізації 

спільного   завдання підвищення якості 

правової допомоги, шляхом підвищення кваліфікації адвокатів і, як результат, 

підписання меморандуму про співпрацю між Радою адвокатів Тернопільської 



області та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області. 

Згідно меморандуму сторони узгоджуватимуть між собою дати проведення 

заходів підвищення кваліфікації адвокатів, Регіональний Центр надаватиме 

можливість адвокатам Тернопільської області, які не включені до реєстру 

адвокатів, що надають безоплатну вторинну правовому допомогу брати участь у 

заходах  підвищення кваліфікації адвокатів, які організовуються Центром, та 

забезпечить видачу сертифікатів про участь у заходах підвищення кваліфікації 

адвокатів.  

Робочий візит в Управління Державної пенітенціарної служби України в 

Тернопільській області 

28 січня 2016 року відбулася 

робоча зустріч директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області 

Ірини Хондогій та директора 

Тернопільського місцевого центру з 

надання БВПД Юрія Гордєєва з 

начальником Управління Державної 

пенітенціарної служби України в 

Тернопільській області Андрієм 

Шацьким. Під час зустрічі 

обговорювались питання доступу 

засуджених, що перебувають в місцях виконання покарань, до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

Також директор Регіонального Центру провела  спільний діалог  із 

завідуючою  сектору кримінально-виконавчої інспекції Наталією Хільченко, 

 начальником сектору соціально-виховної та психологічної роботи Андрієм 

Ниткою і начальником сектору по 

контролю за виконанням судових 

рішень Ігорем Чорним. Темою 

спілкування стало внесення змін до 

статті 75 Кримінального Кодексу 

України та участь адвокатів з надання 

БВПД у судових процесах. 

 В результаті  зустрічі  

сторони домовилися  про співпрацю 

Регіонального Центру із Управлінням 

Державної пенітенціарної служби 

України  у Тернопільській області та 



запрошено директора  Тернопільського Місцевого Центру до участі у спільних 

заходах із пенітенціарної службою, що пройдуть в лютому 2016 року. 

Робоча зустріч із начальником головного  територіального управління юстиції у 

Тернопільській області 

 

1 лютого 2016 року 

відбулася робоча зустріч 

директора Регіонального 

Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

у Тернопільській області Ірини 

Хондогій із начальником 

головного територіального 

управління юстиції у 

Тернопільській області 

Едуардом Кольцовим.  

Метою зустрічі стало 

виконання доручення Першого 

заступника міністра від 20.01.2016 року №5/25/32 – 16 щодо належного виконання 

Плану заходів з реформування територіальних органів Міністерства юстиції 

України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року № 

2748/5 та підписання наказу Щодо утворення основної робочої групи.  Даним 

наказом  утворено робочі групи з фактичного обстеження основних засобів, що 

знаходяться на балансі Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області та використовується районними, міськрайонним, міським 

управлінням юстиції, зокрема, їх керівниками, підрозділами державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців районних, міськрайонного, 

міського управління юстиції. 

Також був підписаний спільний наказ Про затвердження Графіку спільних 

прийомів начальників районних, міськрайонних управлінь юстиції та директорів 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тернопільської області за місцем та проживання та праці громадян.  Даний наказ 

спрямований на забезпечення своєчасного, повного та всебічного розгляду 

звернень громадян, не допущення повторних звернень, з метою захисту 

особистих, майнових прав та законних інтересів громадян.  

 

Візит консультативної місії Європейського Союзу в Україні до Регіонального 

центру вторинної правової допомоги у Тернопільській області 

02 лютого 2016 року з робочим візитом до Регіонального центру з надання 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області завітали представники 

Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні з реформування сектору 

цивільної безпеки на центральному та регіональному рівнях. Візит мав на меті 

презентувати місію та дізнатися про загальний стан сектору цивільної безпеки у 
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Тернопільській області, ознайомитися з роботою Регіонального Центру та 

визначити потенційні напрямки 

майбутнього співробітництва.  

Делегати від Консульства місії 

ЄС, представлені Веронікою 

Крістковою – стратегічним радником 

міністерства юстицій з питань 

реформ, фахівцями відділу 

регіонального співробітництва 

Маркусом Ролофсом, Фіоною 

Колдвел, асистентом Мариною 

Будник та Іванною Ільченко провели 

робочий діалог із директором 

Регіонального Центру Іриною Хондогій, заступником директора Світланою 

Бандурою та начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Віталієм Сольським.  

Ірина Хондогій ознайомила 

делегацію із основними напрямками 

роботи центру та дала відповіді на 

запитання які цікавили 

представників Консультаційної місії 

стосовно співпраці із 

правоохоронними органами, 

адвокатами та контролю над якістю 

надання безоплатної правової 

допомоги.  

Віталій Сольський озвучив 

пропозиції щодо покращення надання безоплатної правової допомоги шляхом 

усунення соціальної несправедливості та забезпечення доступу до правової 

допомоги особам, які мають дохід, на рівні встановленого прожитого мінімуму 

або, навіть і більше, проте недостатній для самостійного залучення адвоката. В 

результаті діалогу досягнуто згоди щодо потенційних напрямків майбутньої 

співпраці між Консультаційною місією та Регіональним Центром. 

Адвокати системи безоплатної правової допомоги реагують на звернення 

засуджених 

Засуджені, що відбувають покарання у Збаразькій  виправній  колонії  

управління Державної пенітенціарної служби України  в Тернопільській області 

(№63) надіслали звернення на адресу Регіонального центру з надання безоплатної 

правової допомоги у Тернопільській області з проханням призначити адвокатів 

для написання клопотань про зарахування судом строку попереднього ув’язнення 

у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального 



провадження розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні 

позбавлення волі. 

Регіональний центр розглянув звернення та призначив засудженим особам 

адвокатів , в зв’язку з тим, що згідно ст. 14 Закону Про безоплатну правову 

допомогу особи засуджені до покарання  у  вигляді позбавлення волі мають право 

на всі види правових  послуг,  

передбачених  частиною  другою  

статті  13 цього Закону (правовий 

захист, складення документів 

процесуального характеру, 

здійснення  представництва 

інтересів осіб,  що мають право на 

безоплатну вторинну правову 

допомогу, в судах, інших державних 

органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими 

особами). 

Під час зустрічі адвокати Вікторія Свиріпа-Депутат та Андрій Русин 

роз’яснили жінкам, як скласти правильно касаційну скаргу, написати заяву до 

суду у цивільній справі, вирішити питання з громадянством. Найбільше 

засуджених цікавила інформація про виконання вироків суду передбачених 

Законом України від 26.11.2015року №838-VIII «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення порядку 

зарахування судом строку 

попереднього ув’язнення у строк 

покарання».  

Також адвокати розповіли 

засудженим про порядок звернення 

до Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у справах, якими вони 

переймаються. Адвокати  запевнили 

жінок у якісному забезпеченні 

надання безоплатних правових 

послуг. 

 Слід зазначити, що це вже не перший візит працівників та адвокатів 

системи безоплатної вторинної правової допомоги до виправної колонії. У 

подальшому співпраця буде продовжуватись. 

Нагадаємо, що Регіональний центр з надання вторинної безоплатної правової 

допомоги надає допомогу затриманим особам у кримінальному процесі. Центр 

працює у цілодобовому режимі та приймає повідомлення про затриманих осіб, які 

передаються службовими особами, що здійснили затримання, а також, що важливо, 

членами сімей, близькими родичами затриманих осіб, які мають інформацію про 

затриманого або про те, що до нього не прибув захисник гарантований державою. 



Жителі Тернопільщини можуть звертатися до Регіонального Центру за 

телефонним номером 0- 800-213- 103, дзвінки на який є безкоштовними з усіх 

стаціонарних телефонів. 

Перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги 

В ефірі Тернопільського обласного радіо директор Регіонального Центру з 

надання безоплатної вторинної  правової допомоги Ірина Хондогій розповіла про 

перспективи розвитку системи. 

16 лютого 2016 року Ірина 

Хондогій в ході діалогу з 

радіоведучою Іриною Моргун  

повідомила, що відповідно до 

Плану заходів з реформування 

територіальних органів 

Міністерства юстиції України з 

1 липня 2016 року в кожному 

районі Тернопільської області 

запрацюють  бюро правової 

допомоги.  

  В бюро  громадяни матимуть  можливість  скористатись електронними 

сервісами Міністерства юстиції України та отримати безоплатну первинну 

правову допомогу - правову інформацію та консультації. Соціально незахищені 

громадяни тут же матимуть доступ і до безоплатної вторинної правової допомоги 

- складання процесуальних документів та представництва в суді. 

Директор центру підкреслила неможливість розділення  надання первинної і 

вторинної правової допомоги. Так як, громадяни, які звертаються  до  центру 

часто потребують всіх видів правової допомоги. Наявність лише трьох місцевих 

центрів в Тернопільській області – Тернопільського, Чортківсього і 

Кременецького, ускладнює можливість надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у зв’язку з великими відстанями, поганим транспортним сполученням 

та відсутністю коштів на транспорт, що заважає добратися до  центру. Також, у 

віддалених районах існує проблема відсутності адвокатів, що ставить під загрозу 

отримання представництва в суді.  

Прослухати запис можна в понеділок, 22 лютого о 21:10 в ефірі 

Тернопільського обласного радіо, радіопередача - “ У ритмі часу”, в сюжетах 

підсумкових новин “Новини краю” о 18:10  та дізнатися ширше про результати 

роботи місцевих центрів з моменту відкриття  та про успішні приклади надання 

безоплатної правової допомоги громадянам в цивільному та адміністративному 

процесі. 

 

 



Керівна рада працює над розширенням доступу до безоплатної первинної 

правової допомоги в Тернопільській області 

Керівна рада проводить засідання для обговорення результатів огляду 

приміщень районних управлінь юстиції і державних  реєстраційної служби та 

основних засобів – комп’ютерної та оргтехніки, меблів  на базі яких 

функціонуватимуть  бюро правової допомоги.  

22 лютого 2016 року в 

приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбулося 

засідання керівної ради за участі 

директора Ірини Хондогій, 

директорів місцевих центрів – 

Тернопільського – Юрія Гордєєва, 

Чортківського – Марії Гамбаль, 

Кременецького – Валентини 

Вербицької та за участі заступника 

директора Регіонального центру 

Світлани Бандури і головного бухгалтера Оксани Оверко. 

На засіданні керівна рада за результатами роботи локальних груп  

сформувала узгоджені пропозиції за результатами проведених фактичних 

обстежень основних засобів та приміщень районних управлінь юстиції, 

державних реєстраційних 

служб на виконання  

доручення Першого 

заступника міністра від 

20.01.2016 року №5/25/32 – 16 

щодо належного виконання 

Плану заходів з реформування 

територіальних органів 

Міністерства юстиції України 

та розвитку системи надання 

безоплатної правової 

допомоги, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року № 2748/5. 

Під час засідання директори місцевих центрів інформували про стан 

приміщень та матеріально – технічної бази, які будуть взяті на баланс для 

створення бюро правової допомоги.  

Сформовані та узгоджені пропозиції цього ж дня обговорили в головному 

територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області з начальником 

управління Едуардом Кольцовим, першим заступником Тетяною Вовк, 
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бухгалтером Оксаною Давидяк з керівною радою в складі директора 

Регіонального центру Ірини Хондогій, директорів місцевих центрів – 

Тернопільського – Юрія Гордєєва, Чортківського – Марії Гамбаль, Кременецького 

– Валентини Вербицької.  

Нагадаємо, що відповідно до Плану заходів з реформування територіальних 

органів Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної 

правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 

грудня 2015 року № 2748/5 з 1 липня 2016 року в кожному районі Тернопільської 

області запрацюють  бюро правової допомоги.  

У Тернополі обговорили реформи органів юстиції та розвиток системи 

безоплатної правової допомоги 

У Тернопільському прес-клубі обговорили питання реформування 

територіальних органів Міністерства юстиції України та створення бюро правової 

допомоги, які забезпечуватимуть роботу громадських приймалень із надання 

безоплатної первинної правової допомоги та мають на меті посилення правової 

спроможності територіальних громад. 

22 березня 2016 року 

відбулася прес-конференція за 

участю президента Українського 

освітнього центру реформ Ірини 

Мовчан, начальника Головного 

Територіального управління 

юстиції у Тернопільській області 

Едуарда Кольцова,  заступника 

директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області Світлани Бандури та  

директора Чорківського місцевого центру з надання БВПД Марії Гамбаль.   

Едуард Кольцов розповів, що 

відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 

2016 року № 99 «Про реформування 

територіальних органів Міністерства 

юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» у 

зв’язку з децентралізацією 

повноважень з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень, а також з державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних 
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осіб – підприємців та громадських формувань будуть ліквідовані територіальні 

органи Міністерства юстиції на рівні міст і районів та включені відділи ДВС та 

відділи ДРАЦС  районних  та міжрайонних управлінь юстиції до структури 

Головного територіального управління юстиції. На основі майна і коштів 

ліквідованих управлінь юстиції будуть утворені бюро правової допомоги.  

Бюро правової допомоги на Тернопільщині, як і у всій Україні, запрацюють 

вже з 1 липня цього року. Основною місією таких бюро буде активне 

правопросвітництво на рівні територіальних громад. Світлана Бандура розповіла, 

що в області бюро правової допомоги будуть створені у всіх районних центрах, як 

відокремлені структурні підрозділи вже існуючих місцевих центрів – 

Тернопільського, Чортківського та Кременецького. У кожному бюро 

працюватиме 2-3 кваліфіковані працівники – юристи, які надаватимуть правові 

послуги громадянам. Важливим при прийнятті на роботу юристів, окрім 

професійних якостей, буде вміння працювати з людьми. У кожному центрі буде 3 

робочі станції для користування клієнтами: одна - для генерації електронного 

цифрового підпису, дві – для доступу до електронних сервісів Мін’юсту. 

“ Утворення Бюро правової допомоги посилить правову спроможність 

громадян, оскільки жителі невеликих містечок та сіл зможуть отримати правові 

роз’яснення та консультації. Практика надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах показала, що неможливо 

розділити надання первинної і вторинної правової допомоги. Більше половини 

клієнтів, які зверталися до місцевих центрів, потребували надання саме первинної 

правової допомоги” -  зазначила Марія Гамбаль. 

Президент Українського освітнього центру реформ Ірина Мовчан розповіла 

про кабінет електронних послуг на сайті Мін’юсту, де можна самостійно, зі свого 

комп’ютера, отримати доступ до багатьох державних реєстрів – реєстру прав на 

нерухоме майно, електронного Реєстру апостилів, Реєстру Державної реєстрації 

цивільного стану, інформації щодо стану судового розгляду, сплати судового 

збору он-лайн та інше. Ірина Мовчан  підкреслила,  що окрема увага приділяється 

доступу до отримання он-лайн послуг громадянам, які не мають доступу до 

інтернету. Для цього в партнерстві з програмою «бібліоміст» заплановано 

проведення вебінарів- інструктажів для працівників бібліотек по всій Україні. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 1 січня по 31 березня 2016 року регіональним 

центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 421 доручення 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 37 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 38 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 240 – для здійснення захисту за призначенням;  



 4 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 5 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

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

статті 537 КПК; 

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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період. 

Приклад: 

 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром І 

кварталу: 

 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 17 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 4 бесід з клієнтами. 
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