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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) протягом ІV кварталу 

2017 року провів правопросвітницькі заходи 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. 

Відповідно до Графіка роботи мобільних інформаційних пунктів у 

населених пунктах Тернопільської області продовжують функціонувати мобільні 

інформаційні пункти, де громадянам області надаються правові консультації. 

Жителів зазвичай цікавлять питання: 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:  

 3 жовтня 2017 року у місті  Шумськ та селі Великі Дедеркали Кременецького 

району;  

 5 жовтня 2017 року у місті  Монастириська та селищі Коропець 

Монастириського району; 

 10 жовтня 2017 року у селах Коцюбинці та Васильківці Гусятинського району; 

 17 жовтня 2017 року у селищах Скала-Подільська та Мельниця-Подільська 

Борщівського району; 

 19 жовтня 2017 року у місті Почаїв та селі Лопушне Кременецького району; 

 26 жовтня 2017 року у села Скорики та Нове Село Підволочиського району; 

 2 листопада 2017 року у містах Теребовля та Хоростків Гусятинського району; 

 7 листопада 2017 року у місті Борщів та селі Більче-Золоте Борщівського району; 



 9 листопада 2017 року у місті Зборів та селі Озерна Зборівського району; 

  14 листопада 2017 року у місті Скалаті та селищі Підволочиську; 

; 

         21 листопада 2017 року у селищі Козлів Козівського району та у селищі Козова; 

  23 листопада 2017 року у селищі Заводське та селі Білобожниця Чортківського 

району; 

   23 листопада 2017 року у селищі Заводське та селі Білобожниця Чортківського 

району; 

24 листопада у Тернополі на Театральному майдані; 

    30 листопада 2017 року у селищі Коропець Монастириського району та у місті 

Монастириська; 

   1 грудня 2017 року на Театральній площі м. Тернопіль. 

 

 24 жовтня у приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації за 

ініціативи керівництва Головного управління Національної поліції Тернопільської 

області, під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Юрія Юрика 

відбулася робоча нарада з представниками ТОДА, поліції, соціальних служб. Тема 

наради стосувалася соціального та правового захисту осіб похилого віку. У заході 

взяла участь і директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій. 



 

Регіональний центр активно проводив правопросвітницькі заходи в закладах 

освіти. Чимало правопросвітницьких заходів було приурочено Всеукраїнському 

тижню права.  

Зокрема, працівник Регіонального центру зустрівся зі студентами юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 

 З метою підвищення 

правової свідомості молоді 

та інформування населення 

про механізми захисту їх 

прав та охоронюваних 

законом інтересів,в рамках 

проведення у 2017 році 

Всеукраїнського тижня 

права, головний спеціаліст  

відділу моніторингу 

діяльності місцевих центрів 

Регіонального центру з 

надання БВПД у 

Тернопільській області 

Володимир Карий провів 

зустріч із студентами 

юридичного факультету 

ТНЕУ. 

Відбувся урок правових знань для учнів Школи лідерства 

 З метою підвищення рівня 

правової культури населення, а 

також поінформованості 

школярів щодо їхніх 

конституційних прав та 

обов'язків, можливостей їх 

реалізації та захисту, 

представник Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області Олег 

Кононенко завітав до Школи 

лідерства IT HOUSE. 

 

 

 

 

 



 

Відбулася зустріч із студентами юридичної клініки 

 С

Студенти юридичної  

клініки «LIBERTA», яка 

створена на базі юридичного 

факультету ТНЕУ, 

зустрілися із начальником 

відділу забезпечення якості 

правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її 

надавачів Регіонального 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Тернопільській області, 

практикуючим адвокатом – 

Віталієм Сольським. 
 

 

 

 

Відбувся круглий стіл «Проблеми правової освіти в Україні 

 Д

Директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Тернопільській 

області Ірина Хондогій взяла участь у 

засіданні круглого столу на тему: 

«Проблеми правової освіти в Україні», 

що був організованим юридичним 

факультетом ТНЕУ спільно з 

Асоціацією українських правників. 

 



 Протягом 4-10 грудня 2017 року Володимир Карий, головний спеціаліст відділу 

моніторингу діяльності місцевих центрів регіонального центру з надання БВПД в 

Тернопільській області, проходив стажування за проектом «Основи європейського 

законодавства та державного будівництва: теорія і практика», що відбувалось в 

Латвії, Естонії і Фінляндії. 

 

 

 

Фахівці Регіонального центру завітали з уроком права до вихованців освітніх 

закладів Тернополя 

 У рамках Всеукраїнського тижня права до проведення правопросвітницького заходу в 

Тернопільській обласній бібліотеці для молоді долучилися голова Ради адвокатів 

Тернопільської області Тарас Будз та комунікатор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Софія Пасічник. 

 

http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/fakhivtsi-mistsevoho-tsentru-zavitaly-z-urokom-prava-do-vykhovantsiv-osvitnikh-zakladiv-ternopolya-2
http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/fakhivtsi-mistsevoho-tsentru-zavitaly-z-urokom-prava-do-vykhovantsiv-osvitnikh-zakladiv-ternopolya-2


Розвивається  мережа  партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагоджується та розширюється  співпраця із ними, у тому числі із 

громадськими організаціями. 

Про безоплатну правову допомогу для ВІЛ-позитивних засуджених говорили із 

соціальними працівниками громадської організації 

 В межах Всеукраїнського 

тижня права, фахівець 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській 

області Олег Кононенко завітав 

до працівників благодійної 

організації «Тернопільське 

благодійне товариство БО 

«Мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД». Темою зустрічі була 

нова ініціатива громадської 

організації, яка направлена на 

догляд і підтримку осіб 

засуджених до позбавлення волі, і 

які відбувають покарання у 

виправних закладах нашої 

області. 

 

Відбувся круглий стіл на тему захисту прав внутрішньо переміщених осіб та 

покращення умов їхньої адаптації 

 З нагоди 

відзначення 

Всеукраїнського тижня 

права 6 грудня 2017 

року в Тернопільському 

місцевому центрі з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги відбулося 

засідання круглого 

столу на тему: 

"Проблеми під час 

адаптації осіб з числа 

внутрішньо 

переміщених та 

особливості захисту 

їхніх прав". 

 

 



Представники Регіонального центру активно долучалися до проведення 

пілотних тренінгів для посадових осіб ОМС, старост територіальних громад з 

питань удосконалення організації ними надання БППД, проведення семінарів, 

лекцій в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій. 

 Відбувся семінар для голів і старост об’єднаних територіальних громад 

 Так, 19 жовтня 2017 

року працівник Регіонального 

центру з надання БВПД Олег 

Кононенко провів тематичний 

семінар для голів і старост 

об’єднаних територіальних 

громад області з питань 

можливостей, які гарантує 

Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу» та 

функціонування Регіонального 

центру, місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (БВПД), бюро 

правової допомоги. 

 

 

Пройшов семінар для старост, сільських (селищних, міських) голів 

Тернопільської області 

 20 листопада старости сіл 

та селищ області довідалися про 

систему безоплатної правової 

допомоги, яка функціонує в 

Україні. Про те, які послуги надає 

система БПД проінформував 

працівник Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Тернопільській області Віталій 

Сольський. Лекція відбулася в 

Тернопільському регіональному 

центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій. Одним із завдань семінару було 

удосконалення правової та управлінської компетенції посадових осіб щодо 

забезпечення ефективності служби в органах місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації влади 

 



Команда Регіонального центру проводила інформаційно-роз’яснювальні 

зустрічі, робочі наради, круглі столи, брала участь в навчальних семінарах з 

працівниками різноманітних органів 

 

Зокрема, директор Регіонального центру взяла участь у семінарі для слідчих 

Тернопільської області: 

 

 24 жовтня у приміщенні 

Головного управління Національної 

поліції в Тернопільській області 

очільниця Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Хондогій 

взяла участь у семінарі для слідчих 

відділів та відділень поліції 

Тернопільської області.  

 

 

 

 

Відбулася зустріч директора Регіонального центру із секретарем Тернопільської 

міської ради 

 13 листопада директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області 

Ірина Хондогій провела робочу зустріч із 

Віктором Шумадою, секретарем 

Тернопільської міської ради. Ірина 

Хондогій розповіла про реалізацію 

всеукраїнського просвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я маю 

право», який уже розпочав свою роботу 

на Тернопільщині. Одне із завдання 

проекту полягає в інформуванні 

землевласників та землекористувачів про 

способи захисту їх майнових прав, а у разі 

звернення — надання безоплатної 

правової допомоги. Також були 

обговорені питання поглиблення співпраці 

Тернопільської міської ради із 

Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. За результатами зустрічі 

досягнуто домовленостей щодо подальшого плідного партнерства. 



Розширили співпрацю з інститутом Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини 

 7 листопада у приміщенні 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області 

пройшла зустріч очільниці Регіонального 

центру Ірини Хондогій із Регіональним 

координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини 

Володимиром Шевченком. 

 

 

 

 

 

 

У Регіональному центрі відбувся круглий стіл, який зібрав фахівців органу 

пробації, суду, поліції та адвокатів 

5 грудня у приміщенні 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

Тернопільській області  

відбувся круглий стіл, 

тема якого – «Взаємодія 

та співпраця з органами 

пробації та забезпечення 

доступу до безоплатної 

правової допомоги». 

Захід зібрав 

представників різних 

органів та служб: 

пробації, суду, управління 

поліції, адвокатів, які 

надають безоплатну 

вторинну правову допомогу у межах нашої області. Працівники усіх цих установ 

співпрацюють з такими категоріями населення як обвинувачені, засуджені – у кримінальних 

провадженнях. 



Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

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», «Свобода». 
Інформаційні матеріали, підготовлені Регіональним центром, розмістили також й 

інтернет-видання, серед яких: «ПроТернопіль», «Терноград», «Місто», «Наш день», 

«Новини Тернопільщини», «Тернопіль наживо!», «Вільне Життя», «Про все», «Про те», 

«Тернопіль вечірній», «АТО.Today», «Бізнес Компаньйон», «Тернополяни». Усього за цей 

квартал опубліковано 22 статей на сайтах інтернет-видань та подано до друку в місцеві 

газети 12 новин. 

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 62 новини про проведені 

центрами та бюро правопросвітницькі заходи, виїзні консультаційні прийоми громадян, 

проведені тренінги, семінари, навчання і круглі столи тощо.  

На сайті містяться 6 успішних адвокатських справ, які виграли судовий процес та 

добилися захисту прав для клієнта. 

   

 

Із засудженими та обвинуваченими відбулися зустрічі в установах виконання 

покарань 
     

 6 листопада менеджер з якості Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області Віталій Сольський 

проінформував засуджених Чортківської установи виконання покарань (№ 26) про 

основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та надав 

консультації з правових питань. 

 

 У рамках Всеукраїнського 

тижня права 7 грудня 2017 року 

 начальник відділу організації 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Регіонального 

центру з надання безоплатної 

правової допомоги у 

Тернопільській області Олег 

Кононенко та керівник 

Збаразького бюро правової 

допомоги Сергій Русин у 

супроводі заступника 

начальника установи із 

соціально-виховної та 

психологічної роботи  

державної установи «Збаразька 

виправна колонія (№63)» полковником внутрішньої служби Людмилою Леськів 

відвідали «Збаразьку виправну колонію (№63)», провівши там інформативно-

роз’яснювальний захід. 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

Регіональним  центром проводилося навчання для персоналу МЦ, включно з бюро 

правової допомоги, у тому числі внутрішнє навчання в РЦ комунікатор-інтегратори та 

навчальний семінар працівників бюро правової допомоги.  

 

 

 6 грудня 

2017 року відбувся 

навчальний 

семінар з 

начальниками 

бюро правової 

допомоги 

Кременецького, 

Тернопільського 

та Чортківського 

місцевих центрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Провели нараду з працівниками місцевих центрів, на якій обговорили 

планування діяльності центрів на 2018 рік 

 

 18 грудня відбулася нарада в Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Тернопільській області з директорами, головними 

бухгалтерами та інтеграторами місцевих центрів з надання БВПД, що 

функціонують у нашому краї: Кременецькому, Чортківському та 

Тернопільському. Обговорювали наступні кроки щодо планування діяльності центрів 

на 2018 рік. 

 

 

 

З метою забезпечення інформаційного наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій  розроблено та розміщено на сайті 2 

консультації: 
 

o «Особливості здійснення негласного зняття інформації з електронних інформаційних 

систем»; 

o «Підстави та способи проведення контролю за вчиненням злочину як виду негласних 

слідчих дій». 

 

 

 

 

http://ternopil.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novyny/planuvannya-diyalnosti-tsentriv-na-2018-rik-narada-z-pratsivnykamy-mistsevykh-tsentriv


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Тернопільській області було видано 424 доручення адвокатам 

для надання БВПД, у тому числі: 

 63 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

 21 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

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

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

 226 – для здійснення захисту за призначенням; 

 23 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях; 

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

537 КПК; 

 14 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

 

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

 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж 

жовтня-грудня 2017 року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 

 проведено 3 бесід з клієнтами; 

 проведено 17 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 12 анонімних анкетувань клієнтів; 

 проведено 464 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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