
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Регіонального плану надання 

безоплатної правової допомоги 
на 2017 рік у Тернопільській області станом на 1 жовтня 

2017 року 
 

ЗМІСТ 
 

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. 
 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 
та партнерських мереж системи БПД. 
 
[1.3] Децентралізація системи БПД. 
 
[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях. 
 
[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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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 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Тернопільській області (далі - Регіональний центр) 
та місцеві центри з надання ВБПД протягом ІII кварталу 2017 
року забезпечили проведення правопросвітницьких заходів для 
громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення 
правових питань, змісту основних реформ, що проводяться 
Урядом України. Під час заходів широко розповсюджувались 
інформаційні буклети. 
 

Регіональний та місцеві центри з надання БВПД активно 
проводили правопросвітницькі заходи з жителями 
територіальних громад, спрямованих на роз’яснення змісту 
ключових реформ, змін у законодавстві, розповсюджували 
інформаційні буклети 

 
З 14 серпня 2017 року по 12 жовтня, відповідно до Графіка роботи 

мобільних інформаційних пунктів у населених пунктах Тернопільської області  
почали функціонувати мобільні інформаційні пункти, де громадянам області 
надавалися правові консультації. Жителів цікавило: спадкування нерухомого майна, 
оформлення спадкових прав, одержання аліментів, покращення умов проживання, 
встановлення факту обмеження фізичної дієздатності. Громадяни похилого віку 
порушили питання перерахунку пенсії, господарського права, а також висловилися 
щодо необхідності проводити якомога частіше подібні правопросвітницько-
консультаційні заходи для посилення юридичної грамотності населення. Також 
були особи, які звернулися до мобільного інформаційного пункту і виявили бажання 
не тільки отримати правову консультацію, але й скористатися такою 
державною соціальною гарантією як представництво їхніх інтересів у суді. 
Громадянам необхідно було із допомогою адвоката, який співпрацює із системою 
безоплатної правової допомоги, вирішити правовий спір у судовому порядку.  

 
 
 
 

Відбулися консультування для жителів об’єднаних територіальних громад у 
таких населених пунктах:  

https://drive.google.com/open?id=0B3JoPLeybnaZMU56VXEtY0xtOFk
https://drive.google.com/open?id=0B3JoPLeybnaZMU56VXEtY0xtOFk


 14 серпня 2017 року – м. Збараж та с. Чернихівці Збаразького 
району;  

 17 серпня 2017 року – м. Бережани; 
 18 серпня 2017 року – смт. Козова та смт. Козлів Козівського 

району; 
 21 серпня 2017 року  –  м. Почаїв та с. Лопушне Кременецького 

району; 
 29 серпня 2017 року  – с. Великі Гаї Тернопільського району;  
 30 серпня 2017 року – м. Теребовля, смт. Микулинці 

Теребовлянського району; 
 05 вересня 2017 року – смт. Гусятин та м. Копичинці Гусятинського 

району; 
 08 вересня 2017 року – смт. Гримайлів та м. Хоростків 

Гусятинського району; 
 12 вересня 2017 року – м. Зборів, смт. Залізці Зборівського району; 
 14 вересня 2017 року – м. Борщів, с. Озеряни Борщівського 

району; 
 19 вересня 2017 року – у місті Бучач та селищі Золотий Потік 

Бучацького району; 
 21 вересня 2017 року – у селищах Товсте Заліщицького району та 

Заводське Чортківського району; 
 22 вересня 2017 року – у місті Підгайці та у смт. Дружба 

Теребовлянського району; 
 26 вересня 2017 року – у селищі Скала-Подільська та селі 

Колиндяни Чортківського району. 
 

Поряд з тим, фахівцями Регіонального центру проведено  32  робочі зустрічі із 
очільниками об’єднаних територіальних громад, місцевого самоврядування, органів 
державної влади, під час яких обговорювалися питання взаємодії із системою 
безоплатної правової допомоги Тернопільщини, зокрема, бюро правової допомоги,  
залучення працівників бюро до участі у консультуванні громадян, які звертаються 
з правовими питаннями до керівників органів державної влади. 

Працівники Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провели зустріч-консультування 
засуджених, які відбувають покарання в установах відбування 
покарання 
 

 Так, з мeтoю зaбeзпeчeння дoступу осіб, зaсуджeних до позбавлення волі,  
дo бeзoплaтнoї прaвoвoї допомоги, фaхiвцi Рeгioнaльнoгo цeнтру з нaдaння 
безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області: 
дирeктoр Цeнтру Iринa Хoндoгiй тa мeнeджeр з якoстi Вiтaлiй Сoльський 
провели інформаційно-роз’яснювальний захід та консультування 
засудженим,  які відбувають покарання у  Державній установі 
«Кoпичинській  випрaвній колонії» (№ 112). 

 



Активно проводилися правопросвітницькі заходи в закладах 

освіти, зокрема із студентами юридичного факультету 

Тернопільського економічного національного університету 

 

 4 вeрeсня 2017 року 
керівник Рeгioнaльнoгo цeнтру 
з нaдaння бeзoплaтнoї 
втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги у 
Тeрнoпiльськiй oблaстi Iринa 
Хoндoгiй провела лeкцiю на 
тему: «Основні секрети 
професійного успіху» для 
студeнтiв 3 курсу юридичнoгo 
фaкультeту Тeрнoпiльськoгo 
нaцioнaльнoгo eкoнoмiчнoгo 
унiвeрситeту. 
Зaхiд вiдбувся у рaмкaх 
уклaдeнoгo мiж Рeгioнaльним 
цeнтрoм тa юридичним 
фaкультeтoм ТНEУ 
Мeмoрaндумoм прo спiвпрaцю. 
Студeнтiв цікавили питaння, 
якi стoсуються 
функцioнувaння устaнoв iз 
нaдaння бeзoплaтнoї прaвoвoї 
дoпoмoги, зoкрeмa, їхнiй 
юридичний стaтус. 

 

Стрімко розвивається мережа партнерів та незалежних 
провайдерів, надання БПД, налагодження співпраці із ними та 
надання методичної допомоги з метою удосконалення надання 

ними БПД  

 
  Так, 30 серпня 2017 

року у приміщенні 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

правової допомоги у 

Тернопільській області 

відбулася робоча 

зустріч з 

представниками Івано-

Франківського 



відділення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.  У зустрічі взяли участь 

директор Регіонального центру Ірина Хондогій, начальник відділу забезпечення 

якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Віталій Сольський і представники моніторингової місії ОБСЄ Марко 

Кіршбаум (Marco Kirschbaum, Швейцарія) та Лука Коста (Luca Costa, Італія). 

 

Відбулася зустріч із представниками неурядових 

(громадських) організацій, зокрема із ГО, які представляють 

інтереси учасників АТО та членів їх сімей  

 20 серпня 2017 року 
представник Регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Тернопільській області Олег  
Кононенко і працівник  
Тернопільського місцевого 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги Юрій 
Франків взяли участь у 
Всеукраїнській акції «Єдина 

родина України» для членів сімей загиблих воїнів АТО з усіх областей України. 
Загалом акція тривала три дні: з 18 по 20 серпня. Метою заходу було вшанування 
пам’яті полеглих Героїв, налагодження дружніх стосунків між родинами загиблих 
воїнів АТО з різних областей України. В акції взяли участь близько 300 членів родин 
військових, які загинули у період збройного конфлікту на Сході нашої країни. 

 



26 вересня в обласному центрі зайнятості, що в м. Тернопіль, відбувся семінар 
із соціальними партнерами на тему: «Надання соціальних послуг 
демобілізованим учасникам АТО». Взяти участь у заході запросили і 
представників Регіонального та Тернопільського місцевого центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олега Кононенка та Сергія Дубчака. 
На семінарі також були присутні представники ТОДА, центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, відділення Фонду соціального захисту інвалідів, управління 
поліції охорони області, представники організацій психологічного спрямування, 
реабілітаційних центрів, Тернопільського об’єднаного міського військового 
комісаріату, Тернопільського облвійськкомату, представники громадських 
організацій учасників АТО. Олег Кононенко та Сергій Дубчак представили 
присутнім учасникам систему безоплатної правової допомоги Тернопільщини: 
розповіли про різницю між первинною та вторинною безоплатною правовою 
допомогою, проінформували як можна отримати правову консультацію. 

Активно поширювалися буклети та методичні рекомендації 
для клієнтів системи БПД 

 1 вересня 2017 року на 
Театральному майдані 
Тернополя фахівці 
Регіонального та 
Тернопільського місцевого 
центрів з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги провели 
консультування громадян та 
розповсюдили інформаційні  
буклети. Метою заходу був 
старт Всеукраїнського 

правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  
формування нової правової 
свідомості громадян, 

поширення правових знань та освітня місія, яка сприяє залученню громадян 
до правової активності та правосвідомої поведінки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Провели зустрічі та робочі наради з працівниками 
правоохоронних та контролюючих органів  
 

 10 липня 2017 року 

відбулася зустріч 

керівників управління 

організаційно-

аналітичного 

забезпечення та 

оперативного 

реагування Головного 

управління національної 

поліції в Тернопільській 

області із 

представниками 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги: заступник 

директора Регіонального центру  Світлана  Бандура  та начальник відділу 

організації безоплатної вторинної правової допомоги Олег  Кононенко  зустрілися з 

начальником УОАЗОР  Головного управління національної поліції в Тернопільській 

області Василем  Бойком та старшим слідчим Слідчого управління Головного 

управління національної поліції в Тернопільській області  Катериною  Колісник. 

Метою зустрічі було обговорити окремі моменти взаємодії Регіонального центру 

з органами поліції та підбити підсумки щоквартальної звірки із районними 

відділами та відділеннями поліції області.  

 



 20 липня 
2017 року директор 
Регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у 
Тернопільській області 
Ірина Хондогій провела 
робочу зустріч із 
головою Апеляційного 
суду Тернопільської 
області Богданом 
Гірським з питання 
взаємодії між 
установами надання 
безоплатної правової 
допомоги нашої області 
та судом. Під час 
зустрічі обговорено 
питання про те, що 

здійснювати 
представництва 

інтересів громадянина у 
суді можуть не лише 
адвокати, які 
співпрацюють із 
системою безоплатної 
правової допомоги, але й 

інші працівники системи БПД також, захист прав та інтересів можуть 
здійснювати і працівники бюро правової допомоги.  
 

 

 21 
липня 2017 року 
відбулася спільна 
нарада 
Регіонального 
центру з надання 
безоплатної 
вторинної 
правової допомоги 
в Тернопільській 
області з 
Управлінням 
патрульної поліції 
у м. Тернополі. 
Участь у нараді 



прийняли: т.в.о начальника Управління патрульної поліції у м. Тернополі ДПП 
лейтенант поліції Сороковий О.М., заступник командира батальйону УПП у м. 
Тернополі ДПП лейтенант поліції Спридонюк І.Л., заступник начальника відділу 
чергової служби УПП майор поліції Шмигель В.Б., начальник відділу адмінпрактики 
УПП майор поліції Хом’як Р.М. До порядку денного входили питання щодо 
узгодження механізму інформування центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги по особах, затриманих в порядку ст. 261-263 КУпАП. 

 

 20 вересня директор 
Регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у 
Тернопільській області 
Ірина Хондогій провела 
робочу зустріч із 
старшим поліцейської 
станції старшим 
інспектором поліції 
Зборівського відділення 
поліції Володимиром 
Біняшевським та 

інспектором 
Зборівського відділення 

поліції Віталієм Мінаковим. 

 



 

  

Відбулися інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні 
заходи для мешканців населених пунктів посеред центральних 
вулиць міст 
 

 Так, 11 серпня 2017 року у Тернополі на Театральному майдані  фахівці Регіонального 
та Тернопільського місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги спільно з представниками Головного територіального управління юстиції 
у Тернопільській області надавали безкоштовну правову консультацію. На меті акції 
було інформування громадян Тернополя і гостей міста  більше про їхні права. Відтак, у 
центрі міста представники системи безоплатної правової допомоги та управління 
юстиції провели серед містян роз’яснювальну роботу про права, які мають громадяни, 
гарантовані Конституцією та законами України. 

 

 

 



 

Для належної інформаційно-комунікативної діяльності Регіональний центр 
продовжує взаємодію з рейтинговими засобами масової інформації (ЗМІ). 

У співпраці з друкованими засобами масової інформації Регіональний центр 
поширив інформаційні матеріали у газетах: «Подільське слово», «Вільне Життя», 
«Досьє 102», «Наш день», низці регіональних друкованих видань. 

Інформаційні матеріали, підготовлені Регіональним центром, розмістили 
також й інтернет-видання, серед яких: «Pro Тернопіль», «Терноград», «Місто», 
«Наш день», «Новини Тернопільщини», «Без табу», «Тернопіль наживо!», «Вільне 
Життя», «Про все», «Про те», «Сорока», «Терен», Тижневик "Номер один", 
“Тернопільський тиждень”. Усього за цей квартал опубліковано 71 статей на 
сайтах інтернет-видань та подано до друку в місцеві газети 8 новин. 

 
У взаємодії з телебаченням директор Регіонального центру Ірина Хондогій та 

головний спеціаліст відділу представництва Тернопільського місцевого центру з 

надання БВПД Світлана Нужда дали інтерв’ю 11.08.2017 р. телеканалу «ІНТБ» і 

тернопільській телекомпанії «TV-4» щодо проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!», 

який запустився із початком серпня поточного року та активно почав 

впроваджуватися з вересня. 

Окрім того, на офіційному веб-сайті Регіонального центру ведеться постійне 
висвітлення діяльності Центру, місцевих центрів та бюро, а також кращих 
практик з роботи адвокатів. Зокрема, за цей квартал на сайті опубліковано 54 
новини про проведені центрами та бюро правопросвітницькі заходи, виїзні 
консультаційні прийоми громадян, мобільні інформаційні пункти (в рамках проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!»), проведені тренінги, семінари, навчання і круглі столи тощо. 

На сайті містяться 4 успішні адвокатські справи та справи успішного захисту 
представниками бюро правової допомоги та місцевих центрів з надання БВПД 

Тернопільщини, які виграли судовий процес та добилися захисту прав для клієнта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Публічно презентували результати діяльності РЦ та МЦ разом із 
бюро правової допомоги для громад, партнерів через ЗМІ 

 

 8 серпня 2017 року за 
участі партнерів, 

представників 
громадськості та 
місцевих засобів масової 
інформації відбулась 
публічна презентація 
результатів діяльності 
Регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у 
Тернопільській області 
та Кременецького, 

Тернопільського, 
Чортківського місцевих 
центрів з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги за І 

півріччя 2017 року. Захід пройшов у приміщенні Регіонального центру.  

 

Скликали Керівну раду директорів Регіонального та місцевих 

центрів з надання БВПД 

Так, 4 липня 2017 року під головуванням директора Регіонального центру 
Ірини Хондогій з метою координації та моніторингу діяльності місцевих центрів в 
приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Тернопільській області відбулося засідання Керівної ради директорів 
центрів з питань щодо розгляду вимог наказу Координаційного центру з надання 
правової допомоги від 26 квітня 2017 року № 145 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги» та аналіз використання коштів за 
результатами роботи з січня по червень 2017 року.  

Заслухано інформацію працівників Регіонального центру (робочої групи) щодо 
проведення моніторингу у місцевих центрах та бюро правової допомоги. Під час 
проведення моніторингу працівникам місцевих центрів та бюро правової допомоги 
надавалась консультативно-методична допомога для виконання ними своїх 
основних завдань та функцій. Вивчалися та аналізувались виконання організаційно-
розпорядчих актів Координаційного центру та Регіонального центру. Особлива 
увага зверталася на опитування клієнтів щодо їх задоволеності роботою місцевих 
центрів та бюро правової допомоги, чи є в кожному місцевому центрі у зручному 
для клієнта місці закрита скринька з написом «Для відгуків», чи пропонується 



клієнтам заповнювати анкету. Також було проведено вибіркове телефонне 
опитування  клієнтів, згідно примірних питань які наведені у додатку 2 до 
Методичних рекомендацій. 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління 
правовими знаннями та розвиток людського потенціалу 

правничої спільноти та партнерських мереж системи 
БПД. 

 
Була оновлена довідково-інформаційна платформа правових 
консультацій «WikiLegalaid»: 

 
1. «Кримінальна відповідальність за погрозу вбивства»; 
2. «Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил». 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За оперативною інформацією з 1 липня по 30 вересня 2017 року Регіональним 
центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 404 доручення 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 

 73 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

 10 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

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

 221 – для здійснення захисту за призначенням; 

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

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

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

 
Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал. 
 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 
продовж липня-вересня 2017 року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 17 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

 проведено 3 бесіди з клієнтами. 
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