
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіональним  центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Тернопільські області 

річного плану діяльності на 2021 рік 

у І кварталі 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

Пріоритет  І. Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості 

людей. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

Пріоритет ІІ.  Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

Пріоритет ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

Пріоритет ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пріоритет  І. Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості 

людей. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

Регіональним центром  проводяться  інформаційно-просвітницькі  заходи , 

директор  та працівники центру приймають  участь у спільних заходах (круглі 

столи, зустрічі-інформування)  із залученням державних установ, зокрема 

заходів,  з питань протидії домашньому насильству, гендерної рівності, захисту 

прав дитини від насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми. 

Консолідація зусиль для запобігання випадків домашнього насильства 

та протидії торгівлі людьми 

 

 
Посилання на сайт 

 

22 вересня  в Тернопільській обласній державній адміністрації пройшло 

засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, участь в якій 

прийняла директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомогу у Тернопільській області Ірина Хондогій. 

Під час заходу представники Тернопільської облдержадміністрації, 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 

Регіонального центру та громадських організацій говорили про заходи з 

попередження кримінальних правопорушень стосовно осіб похилого віку, осіб, 

сім’ї яких опинилися в скрутних життєвих обставинах та інших категорій 

соціально незахищених осіб.  

Детально планувалась спільна робота з впровадження заходів визначених 

державною політикою реалізації в області запобіганню домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми. 

Додатково проговорювались механізми роботи спеціалізованих служб 
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підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі в області, що в подальшому дозволить надавати більш 

розширені соціальні послуги вразливим категоріям населення. В тому числі 

дозволить клієнтам системи безоплатної правової допомоги у комплексі 

вирішувати, як наявні питання в правовому полі, так і в частині надання 

адміністративних послуг соціального характеру, що дасть можливість 

зменшити рівень психологічної та соціально-побутової напруженості у 

подальшому. 

«Впродовж 2021 року до центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та бюро правової допомоги нашої області звернулось 186 осіб, щоб 

отримати правову допомогу, оскільки самостійно не в змозі захисти себе. Це 

істотно більше, ніж в попередні роки, що свідчить про довіру наших громадян 

до держави України та її інституцій.» - зазначила директор Регіонального 

центру Ірина Хондогій. 

Також Іриною Хондогій було запропоновано фахівцям соціальних служб, 

та громадських організацій долучатись до проведення правопросвітницьких 

заходів системи безоплатної правової допомоги з питань сім’ї, гендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Тим 

більше, що за період 2021 року таких заходів було вже більше п’ятидесяти і в 

деяких випадках спільна участь, як фахівців системи безоплатної правової 

допомоги, так і спікерів громадської думки - представників громадської 

організації ТМЖК «Відродження нації» показала значний рівень зацікавленості 

громадськості в подібній провопросвітницькій діяльності. Адже ТМЖК 

«Відродження нації» вже багато років адресно надають допомогу жертвам 

торгівлі людьми, а фахівці безоплатної правової допомоги в співпраці з ними 

отримали можливість персоналізовано надавати правову допомогу таким 

громадянам. Тому активна участь громадських організацій дозволить 

територіальним органам центральних органів влади та структурним 

підрозділам обласної державної адміністрації стати ближчими до тих 

незахищених верств населення, котрі потребують негайної допомоги. 

 

У ІІІ кварталі 2021 р. Регіональним центром проведено  ряд 

правопросвітницьких  заходів    з дітьми та молоддю  в закладах 

освіти,культури, спрямованих  на формування розуміння правової держави, 

обізнаності про права та обов’язки людей, зокрема про право на БПД 
 

Так,  9 та 30 вересня проведено правопросвітницькі заходи для студентів 

юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. 

Студенти мали змогу ознайомитись з основними документами, що 

регламентують діяльність системи, зразками процесуальних документів, які 

виносять уповноважені органи для забезпечення захисту особи (постанови, 

ухвали, доручення). 

Студенти третього курсу якраз вивчають дисципліну «Кримінальний 

процес», тому основну увагу приділено забезпеченню захисту затриманих, 

підозрюваних, обвинувачених та засуджених. 



Студенти дізнались і про проєкт «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення».  

 

 
Посилання на сайт 

 

З метою розширення співпраці з територіальними громадями та 

своєчасного реагування на правові потреби громад  відбувся проводяться цікаві 

та інформативні заходи 

17 липня відбувся онлайн-семінар  для територіальних громад 

Тернопільській області, до якогодолучились представники усіх територіальних 

громад нашої області. Учасники  визначили   перспективи, які  відкриває 

співпраця органів місцевого самоврядування з центрами та бюро правової 

допомоги. Ці вектори далеко не нові і вже працюють.  

 

На сьогодні співпраця Регіонального та місцевих центрів з 

територіальними громадами налагоджена у таких напрямках: 

 проведення правопросвітницьких заходів для мешканців громад, 

зокрема, вразливих категорій, дітей та  учнівської молоді; 

 функціонування  консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги в   територіальних громадах; 

 розміщення на офіційних веб-сайтах, на сторінках в соціальних 

мережах територіальних громад новин про спільні заходи, роз’яснень з 

правових питань, кейсів успішних справ; 

 розміщення зовнішньої інформаційної реклами БПД – сітілайти, 

білборди; 

 ініціювання та прийняття програм надання БПД населенню 

територіальних громад; 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pryjom-gromadyan-ta-zustrich-dyrektora-regionalnogo-tsentru-z-advokatamy-kremenechchyny/


 розроблення та поширення у ТГ методичних рекомендацй щодо 

організації надання безоплатної  первинної правової допомоги; 

 проводення тренінгів з актуальних правових питань для голів, 

старост та працівників територіальних громад. 

 

Директор Регіонального центру Ірина Хондогій відмітила, що з 

оновленням кадрів ОМС співпраця не лише не зупинилась, а й поглибилась, бо 

ми робимо одну спільну справу – працюємо задля людей. 

Валентина Вебицька,  директор Кременецького   МЦ поділилась досвідом 

співпраціз ОМС в частині прийняття прийняття Програм надання БПД та 

правової освіти населення, а також  залучення додаткових коштів як для 

правопросвітницької роботи так і надання правової допомоги. Яскравим 

Прикладом такої співпраці є Мобільний соціальний офіс –утворений  

розпорядженням голови Кременецької районної ради для спрощення механізму 

звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки та правової 

допомоги. Новий партнер Кременецького МЦ    - консультаційно дорадчий 

орган Зборівської міської ради  - Молодіжний конгресс - Представницький 

орган з питань молодіжної політики, який займається залученням молоді до 

участі у суспільному житті громади, проведенням інформаційно – навчальної 

роботи серед молоді та консолідацією молодіжного руху Зборівської 

територіальної громади. 

 Юрій Гордєєв, директор Тернопільського МЦ, поділився досвідом роботи 

з Тернопільською міською радою, яка, розуміючи потреби жителів, надала 

максимальне сприяння у розміщенні соціальної реклами системи БПД.   

Марія Гамбаль, директор Чортківського МЦ розповідала про  захист прав 

громадян у сферіземельнихвідносин.  Корисною для використання в роботі 

працівників територіальних громад є  довідковo-інформаційна платформа 

правових консультацій системи БПД «WikiLegalAid», в якій зібрано  правову 

інформацію з різних галузей права» - зазначила вона.  

За результатами зустрічі учасники домовились про розширення співпраці  

та визначили майбутні напрямки роботи, які ляжуть в основу меморандуму в 

тому числі із активним залученням учасників Асоціа ція міст Украї ни — 

всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, що захищає 

інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами 

державної влади на всіх рівнях.  

 



 
Посилання на сайт 

 

Про земельні питання консультувала директор РЦ мешканців 

Кременеччини 

Директор Регіонального центру Ірина Хондогій з метою надання правової 

допомоги та моніторингу відгуків клієнтів про роботу системи проводить  

виїзні прийоми громадян.  

16 вересня у Кременецькому місцевому центрі. І.В. Хондогій проведено 

прийом громадян. Доступність та якість – одні з найважливіших принципів 

надання безоплатної правової допомоги. Ми допомагаємо людям не лише в 

офісах центрів, звиклою практикою є мобільні та дистанційні пункти 

консультування, он-лайн та телефонне спілкування з клієнтами, виїзні 

прийоми, надання адресної правової допомоги. Фахівці системи виїжджають у 

найвіддаленіші куточки нашого краю, аби допомогти людям. Це стосується і 

клієнтів, що хочуть поспілкуватись з керівництвом системи області – не завжди 

є змога приїхати до Тернополя. 

«Саме земельні питання сьогодні особливо цікавлять наших клієнтів. 

Такий попит зумовлений земельною реформою та запровадженням ринку землі 

у нашій державі. Це важливо, аби кожен знав, що може звернутись до системи 

БПД не лише з приводу вже існуючої проблеми, але і порадитись перед тим як 

вчиняти якусь дію, що може мати різні наслідки» – зазначила директор центру. 

 

Регіональним центром забезпечено роботу консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги в Чортківській установі виконання 

покарань(№26)  та Збаразькій виправниій колонії (№63). 

 

Забезпеченно роботу консультаційного пункту доступу засуджених осіб до 

безоплатної правової допомоги, який проводиться щомісяця в Державній  
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установі «Чортківська установа виконання покарань (№26)» та проводяться 

правопросвітницькі заходи  

Консультаційний пунккт доступу до безоплатної правової допомоги також 

діє  у приміщенні Державної Установи «Збаразька виправна колонія №63» (с. 

Доброводи,) 

Регіональним центром щоденно здійснюється моніторинг дотримання  

права на захист затриманих, підозрюваних, обвинувачених, засуджених  осіб.   

Випадки порушення норм  КПК  (щодо порушення прав затриманих, 

перешкодження вільному доступу захисника інші порушення)    аналізуються, 

направляються відповідні листи суб’єктам інформування у разі виявлення 

несвоєчасниї інформувань чи недопуску адвокатів.  

 

Проводяться спільні заходи із суб’єктами інформування центру 

(щоквартальні звірки, робочі зустрічі та ін.) щодо дотримання вимог Порядку 

інформування центрів з НБВПД    про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Фахівці Регіонального центру упродовж звітногоперіоду забезпечили 

тісну співпрацю з представниками різних силових структур, що забезпечувало 

інклюзивність та ранній доступ громадян до правосуддя. У тому числі 

організовувалися спільні правопросвітницькі заходи,що сприяли широкому 

поінформуванню громадськості з можливістю отриматиправову допомогу від 

держави. 

 

На належному рівні налагоджено обмін інформацією між Регіональним 

центром з надання БВПД та правоохоронними органами. Відповідно до 

Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Регіональним центром 

проводиться щоквартальні звірки про випадки затримання осіб та 

інформування центру із усіма суб’єктами інформування: ГУ НП в 

Тернопільській області  (окремо із 18 відділами та відділеннями поліції, СУ, 

УОАЗОР), СБУ, Територіальним управлінням ДБР, прокуратурою, військовою 

прокуратурою, міграційною  службою.)  В липні 2021 року проведено  звірки за 

ІІ кв. 2020 р. із сімома  суб’єктами інформування. 

 

Організовуються  робочі зустрічі, наради, директор та працівники 

Регіонального центру беруть участь в навчальних семінарах  з працівниками 

Головного управління Національної поліції   в Тернопільській області.  

 

 



Про недопущення порушення права на захист – слідчим 

Тернопільщини 

 

 
Посилання на сайт 

 

07 липня 2021 про процедуру залучення захисників для затриманих осіб, а 

також інформування центрів про випадки затримання виступила директор 

Регіонального центру Ірина Хондогій передслідчими підрозділів Національної 

поліції Тернопільської області. 

Щоквартально Регіональний центр проводить звірки даних для виявлення 

фактів несвоєчасного повідомлення про затримання осіб. Інколи трапляються 

випадки порушень процедури затримання та інформування, прощо 

Регіональний центр обов’язково повідомляє керівництво відповідних 

підрозділів, які і проводять перевірки таких фактів. На всі сигнали керівництво 

правоохоронного органу реагує належним чином. За перших шість місяців 

цього року виявлено три таких випадки. Стосовно одного службове 

розслідування ще триває, а у двох вжито заходів дисциплінарного впливу.  

Загалом на повідомлення та постанови уповноважених працівників 

Національної поліції за І півріччя 2021 року Фахівці Регіонального центру 

видали 560 доручень адвокатам. В це число входять як адміністративні 

затримання, яких було 125, так і кримінальні затримання, яких проведено 102, а 

також надання правової допомоги адвокатами при проведенні окремих 

процесуальних дій та здійсненні захисту за призначенням.  

 

 

Система БПД та проект  «Custody Records»в Тернополі. 

20 липня в ГУНП в Тернопільській області фахівцям системи 

безоплатної правової допомоги демонстрували  як і де відбувається процедура 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-nedopushhennya-porushennya-prava-na-zahyst-slidchym-ternopilshhyny/


затримання, інтерв’ювання, залучення захисника та, власне, самі слідчі дії. 

«Дорожня карта» дій із затриманими особами «Custody records», що 

запобігатиме порушенню прав людини, функціонуватиме на базі 

Тернопільського районного управління поліції. Тернопільщина стала другим 

регіоном в Україні, де впроваджується пілотний проект.  

Учасникам заходу на прикладі умовного правопорушника розповіли про 

роботу системи: від моменту затримання особи, її утримання у відділку та 

проведення усіх необхідних слідчих дій.Така система забезпечує фіксацію усіх 

дій, які проводяться з особами з моменту їх затримання поліцейськими та аж до 

звільнення або поміщення до СІЗО. 

Перевага системи «Custody records» у тому, що вона дозволяє 

здійснювати автоматизовану фіксацію дій, що відбуваються із затриманими 

особами, починаючи з моменту фактичного затримання і аж до переведення в 

слідчий ізолятор або ж звільнення з-під варти. Вся ця інформація 

формуватиметься в електронне досьє. Такий моніторинг захистить затриманих 

від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих правоохоронців 

від безпідставних звинувачень.  

Система фіксує затримання, конвоювання, перебування особи у відділку 

поліції, в ізоляторі тимчасового тримання, візит адвоката, період часу, який 

людина проводить у відділку чи ІТТ. Також передбачає проведення 

визначеного інтерв'ювання як затриманої особи, так і самого поліцейського, 

який здійснив затримання. Вона накопичує, зберігає, узагальнює зазначену 

інформацію та при необхідності здійснює необхідний структурований аналіз. 

Система«Custody records»  буде автоматизувати роботу поліцейського та 

виключати можливість незаконного поводження з затриманою особою», - 

підсумувала  представник Управління дотримання прав людини НПУ Ірина 

Ніколаєва. 

 

Реалізація комунікативної стратегії системи надання безоплатної 

правової допомоги. 

 

Проведено тематичну інформаційну компанію до 30-річчя 

Незалежності України. 

 

Підготовленота опубліковано на офіційному сайті системи БПД низку 

авторських матеріалів: 14 новин про діяльність регіонального та місцевих 

центрів, 8 успішних справ представництва інтересів осіб, які звернулися до 

центрів правової допомоги адвокатами та юристами центрів та 6 правових 

консультацій 



https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-robotu-systemy-bpd-na-ternopilshhyni-

govoryly-z-partneramy-iz-yevropejskogo-soyuzu/ 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/shho-potribno-znaty-gromadyanam-

pro-svoyi-prava-ta-obov-yazky-pry-provedenni-profilaktychnyh-shheplen/ 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/yak-kliyent-systemy-bezoplatnoyi-

pravovoyi-dopomogy-zamist-vygadanogo-borgu-96000-povernuv-210-gryven-

realnogo-borgu/  

Висвітлено ряд інформаційних матеріалів:  12 в інтернет –виданнях, 5 - в 

друкованих ЗМІ про систему БПД, змісту правових реформ, що проводяться 

Урядом України  та роз’яснень  правового характеру. 

 

 

Регіональним центром здійснюється інформаційний супровід сторінок 

центрів у соціальних мережах Facebook, Instagram. Так, за звітний період 

підготовлено та розміщено понад 34 інформацій про діяльність   центру в 

соціальніх мережах. 

Забезпечено   інформаційне наповнення та  підтримання в 

актуальному стані юридичних консультацій довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid»   

Правові консультації, розміщенні  юристами Регіонального центру на  

платформі «WikiLegalAid»   переглядаються, оновлюються протягом кварталу 

та   перебувають в актуальному стані, відредаговано 4 консультації. 
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Фахівцями центру розповсюджується  інформаційний буклет для 

використання під час проведення заходів правопросвітницького та 

інформаціного характеру з метою популяризації довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid».   

 

Пріоритет ІІ.    Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

 

Регіональним центром проводяться  робочі зустрічі, організовуються круглі 

столи, навчальні семінари та практикуми по обміну досвідом, обговорення 

проблемних питань співпраці з адвокатами  

 

 
Посилання на сайт 

 

Навчання для нових адвокатів системи БПД 

10 вересня в Тернополі відбулось навчання адвокатів, що успішно 

пройшли тринадцятий конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, який проходив в травні – липні 2021 

року. Адвокати дізнались про особливості надання БВПД у кримінальному 

процесі, про порядок видачі доручень та оплати праці юристів, а також про 

Стандарти якості надання безоплатної правової допомоги.  

Захід провели фахівці Регіонального центру з надання БВПД у 

Тернопільській області. Директор центру Ірина Хондогій привітала адвокатів з 

долученням до команди БПД, розповіла про особливості надання безоплатної 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-nedopushhennya-porushennya-prava-na-zahyst-slidchym-ternopilshhyny/


вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях та побажала 

цікавої і плідної співпраці. 

Фахівці Регіонального центру – начальник відділу організації надання БПД 

Олег Кононенко, менеджер з якості Віталій Сольський та начальник відділу 

фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Тетяна Кіт розповіли адвокатам 

про важливі нюанси роботи Регіонального центру, порядок видачі доручень та 

оплати алгоритм послуг, необхідність якісного надання БВПД та дотримання 

Стандартів якості правової допомоги в кримінальних провадженнях. 

Особливу увагу було приділено важливості дотримання зазначених 

Стандартів якості, адже цей комплекс основних характеристик є гарантованою 

нашою державою моделлю захисту, що передбачено міжнародними правовими 

актами, законодавством України. Завдяки дотриманню цих Стандартів адвокат 

системи БПД є незалежним в обранні правової позиції для здійснення 

активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів всіма не 

забороненими законом способами. 

Також учасники навчання детально обговорили особливості роботи 

адвокатів у системи безоплатної вторинної правової допомоги. Були детально 

розглянуті питання порядку приймання, реєстрації та перевірки актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також порядок оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатам. Серед іншого, увагу нових адвокатів, що 

виявили бажання співпрацювати із Регіональним центром було акцентовано на 

переліку процесуальних документів, що додаються до звітів про надання 

правової допомоги. 

 

 
 

16 вересня в рамках візиту до Кременецького МЦ І.В.Хондогій  зустрілась 

з адвокатами, що надають правову допомогу в Кременецькому районі. 

Обговорили на зустрічі  питання оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та якості 

надання БПД.  «Важливо дотримуватись Стандартів якості надання безоплатної 



вторинної правової допомоги. Кожен наш клієнт, який отримує допомогу за 

рахунок коштів платників податків, повинен отримати якісні послуги» - 

підсумувала Ірина Хондогій. 

 

Впровадження проекту «Барнахус» на Тернопільщині: навчальний тренінг 

для експертів 

 

 
Посилання на сайт 

  

«Побудова опитування дітей, які постраждали від насильства або стали 

його свідками» - саме з такою темою 27-29 вересня знайомили учасників 

тренінгу, які працюватимуть у проекті «Барнахус» на Тернопільщині. Для 

участі в заході від системи безоплатної правової допомоги делегували адвокатів 

Катерину Ходюк, Тетяну Середзінську та Яну Оскоріп. Що враховувати при 

взаємодії з дитиною, які фактори впливають на комунікацію з дитиною, 

міжнародні стандарти, що застосовуються при допиті дитини, способи 

формування почуття безпеки у дитини, особливості формулювання запитань – 

це та багато іншого навчились учасники тренінгу.    

Захід відбувся за підтримки Представництва дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ)  в Україні. Професійні тренери психолог Наталія Пашко та адвокат 

Людмила Грищенко протягом трьох днів працювали з десятками учасників, які 

на практиці засвоювали навички роботи в проекті «Барнахус».  

Ідея моделі «Барнахус» полягає у міждисциплінарності – для захисту прав 

дитини разом працюють спеціалісти різних сфер, надаючи необхідну підтримку 

дитині, що стала свідком або постраждала від насильства. Ідеться насамперед 

про психологічну, медичну, соціальну та юридичну підтримку. Щодо ролі 

системи безоплатної правової допомоги, то адвокати, що надають БПД 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-nedopushhennya-porushennya-prava-na-zahyst-slidchym-ternopilshhyny/


сприятимуть правосуддю, дружньому до дитини, – створюватимуть 

максимально нетравматичне середовище, в якому дитина зможе надати повну 

інформацію, необхідну для розслідування.  

Юристи системи співпрацюють з органами слідства, організовують 

злагоджену співпрацю з метою забезпечення проведення процесуальних дій 

(допиту, освідування, експертизи) з використанням дружнього до дитини 

простору Барнахус, також забезпечують надання правової інформації, 

консультації, інформують про сервіси, доступні в Барнахус, допомагають 

сконтактувати з іншими установами, організаціями, які не представлені в 

Барнахус, але потрібні дитині, члену її сім`ї для вирішення проблеми, сприяють 

у координації з громадськими організаціями, волонтерськими рухами (за 

необхідності). Вони також можуть здійснювати правопросвітницьку роботу з 

питань ідентифікації домашнього насильства на ранніх стадіях, методів 

реагування на такі випадки та способів захисту. 

 

Налагоджена співпраця з органами адвокатського самоврядування та 

комісією з оцінки якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги, КДКА. 

 

Проводяться зустрічі  для вирішення окремих питань в організації якісного 

надання правової допомоги. 

 

 
 

10 вересня відбулась зустріч із  головою  Комісії з якості, повноти та 

своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги Ради адвокатів 

Тернопільської області.  



Клієнти центрів з надання безоплатної правової допомоги завжди можуть 

розраховувати на високопрофесійну допомогу зі сторони юристів та адвокатів 

системи.Важливо, що адвокат є незалежним у виборі правової позиції, а 

система БПД не має права втручатися у роботу адвоката.  

У випадку, якщо у клієнта є зауваження до роботи адвоката, він має право 

звернутись до Комісії з якості, повноти та своєчасності надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ради адвокатів Тернопільської області. В нашій 

області таку комісію очолює авторитетний адвокат з багаторічним досвідом 

роботи Марія Карпа. 

Марія Карпа повідомила, що з початку 2021 року комісія розглянула 12 

звернень з різних питань, переважно скарг з питань недостатньої, на думку 

заявників, кваліфікації адвокатів, що надають БВПД. Проте, жоден факт не 

знайшов свого підтвердження.   

Комісія перевіряє роботу адвоката на предмет дотримання ним Стандартів 

якості у роботі й колегіально готує висновок рекомендаційного характеру. 

Якщо комісія дійде висновку, що в діях адвоката є ознаки дисциплінарного 

проступку, то звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону. КДКА може притягнути адвоката, який не професійно виконує свої 

обов’язки, до дисциплінарної відповідальності. 

Водночас не варто зловживати правом на звернення до комісії без вагомих 

підстав. Зокрема, не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності винесення судом рішення не на користь клієнта, якщо адвокат 

зробив усе від нього залежне. 

 

Менеджером з якості Регіонального центру  здійснюється моніторинг 

дотримання адвокатами стандартів якості БВПД в кримінальному процесі а 

також БВПД у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі. Проводяться спостереження за роботою адвокатів в 

судах першої та апеляційної інстанцій. 

 

 Регіональним центром із застосуванням механізмів моніторингу оцінки 

якості надання БПД у цивільному та адміністративному процесах  також 

здійснюється моніторинг діяльності МЦ та бюро правової допомоги  в частині 

оцінювання якості послуг БПД, що ними надаються. 

 

У Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Тернопільській області проведеноХІІIконкурс з відбору адвокатів, 

які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Перший етап, який проходив без участі адвокатів, відбувався 16 липня, 

другий ж пройшов 21 липня 2021 року. На першому етапі комісія розглядала 

копії документів та оцінювала адвоката за критеріями стажу адвокатської 

діяльності, наявності або відсутності застосування дисциплінарних стягнень, а 

також враховувала результат проходження дистанційного курсу. 

На другому етапі конкурсна комісія у приміщенні Регіонального центру 

провела індивідуальні співбесіди з адвокатами, які виявили бажання 



долучитись до співпраці. Їх оцінювали за критеріями мотивації до надання 

безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості, 

вміння запропонувати приклади надання правової допомоги. 

Адвокатів оцінювала комісія у складі: Світлана Бандура, заступник 

директора Регіонального центру, яка стала головою комісії, Зоряна 

Смеречинська,  заступник начальника відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів – секретар комісії,  Олег 

Вийванко, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської 

області, Людмила Гетьман заступник начальника Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Тернопільській 

області,  Богдан Гірський, голова Тернопільського Апеляційного суду, Юрій 

Гордєєв, директор Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Валентина Cлома, заступник декана юридичного 

факультету Західноукраїнського національного університету, Віталій 

Сольський, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру. 

Дані про відібраних за результатами конкурсу адвокатів будуть внесені 

до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу до 11 

серпня 2021 року. Результати конкурсу будуть оприлюднені до 12 серпня 2021 

року. 

 
Пріоритет ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

Реалізація системних проєктів. 

Реалізація проекту "Волонтер БПД".Залучення волонтерів  та забезпечення 

волонтерської діяльності у сфері надання БПД 

Регіональним центром  підписано  18 договорів  із волонтерами БПД. 

 



Регінальний центр є учасником впровадження "Програми відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину". 

Відновне правосуддя: ефективна комунікація ключових учасників 

Проекту на Тернопільщині 

 

18 липня на зустрічі в прокуратурі  обговорено активізацію участі 

ювенальних прокурорів у реалізації пілотного проекту з відновного правосуддя, 

про необхідність тісної взаємодії з психологами проекту, про потребу в 

інформуванні суддів. Заходи в рамках реалізації проекту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення» на Тернопільщині відбуваються постійно, адже це важливий 

напрям діяльності як системи безоплатної правової допомоги, так і 

прокуратури, а  координація зусиль лише сприяє ефективності захисту прав 

людини.    

 

Перший заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури 

Олександр Божко, директор Регіонального центру Ірина Хондогій та в.о. 

керівника ювенальної служби обласної прокуратури Ростислав Зіновчук 

обговорили подальші кроки з реалізації проекту. Одним з таких кроків буде 

проведення постійних навчань серед ювенальних прокурорів, в тому числі з 

ефективної комунікації із сторонами провадження з питань участі у проекті, а 

також специфіки спілкування з неповнолітніми учасниками кримінального 

провадження.  

Учасники заходу не оминули увагою і створення  за моделлю "Барнахус" 

центру для дітей, які постраждали від насильства чи стали його свідками. Тобто 

в одному місці надаватимуть одночасно психологічну, правову та медичну 

допомоги дітям.  

 

20 липня фахівці системи БПД зустрілись з представником ювенальної 

превенції, з яким обговорили напрямки співпраці в межах пілотного проекту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення».  

 

Розширюємо перелік організацій-партнерів в межах реалізації пілотного 

проекту «Програма відновлення для не повнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення». 

 9 вересня з метою розширення партнерських організацій для ефективної 

реалізації пілотного проекту, директором Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Іриною 

Хондогій проведено робочу зустріч та налагоджено співпрацю з новоствореним 

Головним управління Національної соціальної сервісної служби в 

Тернопільській області. 

Реформування кримінальної юстиції наразі є одним з пріоритетних 

напрямів, в якому рухається наша держава. Відхід від радянської моделі 



покарань за кримінальні правопорушення  є важливим елементом цієї реформи. 

Особливо важливу роль він відіграє для неповнолітніх, які через легковажність 

оступились та вчинили кримінальний проступок чи злочин невеликої тяжкості. 

 

 
Посилання на сайт 

 

На сьогодні в Тернопільській області чотири підлітки успішно пройшли 

процедуру медіації, примирились з потерпілими й  отримали шанс 

переосмислити свої вчинки й плани на майбутнє.Це вже чотири дитячих долі, 

яким оновлена сучасна модель покарання за кримінальні правопорушення дає 

шанс на виправлення і подальше життя, як повноцінним громадянам нашого 

суспільства. 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-nedopushhennya-porushennya-prava-na-zahyst-slidchym-ternopilshhyny/


Налагодження підтримки, ефективної комунікації та співпраці із 

партнерами з метою удосконалення надання безоплатної правової 

допомоги 

 

Мережа партнерів (громадські організації, державні установи, заклади 

освіти, ОМС) постійно розширюється, завдяки чому  шляхом 

правопросвітництва вдається охопити різні категорії громадян за віком, 

соціальними потребами та правовими інтересами.  

Проводяться  спільні  заходи (круглі столи, семінари, робочі зустрічі, 

інформування) з неурядовими організаціями, громадськими організаціями, 

Благодійними фондами  ( в тому числі із ГО, які представляють інтереси 

учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально 

вразливих верств населення). 

 

Кращі практики захисту від домашнього насильства 

та підписання меморандуму про співпрацю з асоціацією «Юрфем» 

 

 
Посилання на сайт 

 

16 липня на новому ЮрФем_Open Space у Тернополіобговорили захист 

постраждалих від домашнього насильства, правові механізми та їх 

ефективність.Дискутували про успішні практики та законодавчі прогалини у 

сфері захисту постраждалих від домашнього насильства. 

Ірина Хондогій, директорка Регіонального центру, розповіла учасникам 

про статистику звернень та успішні кейси захисту прав жертв домашнього 

насильства юристами та адвокатами  системи безоплатної правової допомоги.  

Можливості комплексної допомоги постраждалим не лише у контексті 

захисту прав, але й реабілітації, фокус на статус дітей-постраждалих, запуск 

реєстру кривдників та можливості, які може надати ратифікація Конвенцію 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами.  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-nedopushhennya-porushennya-prava-na-zahyst-slidchym-ternopilshhyny/


На заході також підписали меморандум про співпрацю між Регіональним 

центром з надання БВПД  у Тернопільській області та асоціацією жінок-

юристок України “ЮрФем”. 

18 липня про роботу системи БПД на Тернопільщині говорили з 

партнерами  із  Європейського Союзу. 

 

«Ви створили надуспішну модель роботи державної інституції. З роками 

все більше і більше юристів хоче долучитись до роботи системи безоплатної 

правової допомоги. Це підкреслює важливу роль системи у структурі 

кримінального правосуддя» - саме таким був лейтмотив онлайн-зустрічі 18 

липня радника з питань верховенства права Консультативної місії ЄС Маркуса 

Ролофса та директорки Регіонального центру Ірини Хондогій. 

Ірина Хондогій розповіла як з кожним кроком система безоплатної 

правової допомоги наближається до людей – починаючи від створення 

місцевих центрів та бюро правової допомоги і завершуючи розширенням 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та наданням її 

адресно.  Директорка розповіла і про пілотний проект «Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення».  «Я багато чув про цей проект та його успішні результати. 

Всі допускають помилки, особливо неповнолітні. То чи варто за невелику 

помилку руйнувати майбутнє людини? І звісно, фінансова частина цього 

питання. На розслідування та утримання засудженого до позбавлення волі  

витрачаються гроші платників податків, тоді як потерпілому з цього жодної 

користі. Тому це корисна ініціатива, яка неодмінно матиме позитивні 

результати» - зазначив радник місії.  

Висвітлили учасники зустрічі і про ставлення правоохоронних органів та 

судів до системи БПД, про можливі факти зловживань чи порушень, а також 

рівень поінформованості правоохоронців про реалізацію права на безоплатну 

правову допомогу. «У нас з усіма установами партнерські стосунки. Усі 

учасники кримінального провадження знають, що за кожним адвокатом, якому 

доручено надавати БВПД, стоїть система, яка завжди зможе відстояти права 

людини. А порушень з кожним роком стає все менше» - додала Ірина Хондогій. 

Радник місії та директорка центру обговорили напрями майбутньої 

співпраці. Серед яких освітня діяльність для юристів, просвітницька робота для 

людей без правничого фаху, можливі способи підтримки учасників 

кримінального провадження, розміщення матеріалів на власних інформаційних 

ресурсах та багато іншого.  

 

 
Пріоритет ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

 Оптимізовані витрати і розвиток людських ресурсів. 

 

 Внутрішні навчання  проводяться  дистанційно,   використанням скайп-

зв’язку, та конференцій ІР-телефонії для персоналу МЦ, бюро правової 

допомоги . 



10 вересня онлайн-семінар «Актуальні питання забезпечення 

примусового виконання рішень»   

 

Моніторинг  діяльності МЦ (у т.ч. бюро правової допомоги) та 

забезпечення надання методичної та практичної допомоги в організації 

роботи щодо виконання покладених функцій та завдань (відповідно до 

графіків моніторингу). 

 

На виконання вимог наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 

моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги» № 145 від 26.04.2017 року Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області уІІІ кварталі 

2021 року моніторингом охоплено7 бюро: Бучацьке, Заліщицьке, Борщівське 

бюро правової допомоги Чортківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Збаразьке, Лановецьке бюро правової допомоги 

Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Теребовлянське, Підволочиське бюро правової допомоги 

Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  та три місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – місцеві центри), які функціонують в Тернопільській області: 

Кременецький, Тернопільський, Чортківський.    

Основні завдання та функції, відповідно до Положення про місцеві центри 

з НБВПД, усіма підпорядкованими МЦ виконуються. 



Проведено аналіз статистичної інформації щодо показників діяльності 

місцевих центрів в ІІІ кварталі 20201 р., зокрема, кількості прийнятих звернень 

та зареєстрованих в КІАС: для отримання консультації, для отримання  

безоплатної вторинної правової допомоги; кількості виданих доручень 

місцевими центрами для надання БВПД адвокатам та юристам центрів. 

Правопросвітницькі заходи проводяться систематично, за результатами 

вивчення правових потреб, для цільових аудиторій: учнівської, студентської 

молоді, малозабезпечених та осіб, які перебувають на обліку в Центра 

зайнятості, закладах закритого типу. Водночас розповсюджуються 

інформаційні матеріали системи БПД.  

Місцевими центрами  забезпечено роботу консультаційних пунктів 

доступу до БПД в територіальних громадах,Співпраця  розширюється після 

децентралізації та місцевих виборів, із врахуванням того, що  в багатьох 

громадах змінились голови, старости та  депутатський корпус. 

 

 Виїздні прийоми громадян /мобільні консультаційні пункти/ проводяться  

у віддалених населених пунктах з метою інформування про можливості захисту 

порушених прав, отримання доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги, за потреби - для надання  адресної  правової допомоги за місцем 

проживання.  

 

Регіональним центром здійснено аналіз 

 

 виконання квартальних, річних планів та складання звітів МЦ 

 

 результатів опитування клієнтів МЦ регіону щодо рівня задоволеності 

якістю послуг БПД.  

 

 вибіркове телефонне опитування клієнтів МЦ щодо оцінки роботи 

центрів 

 

 Щокварталу узагальнюється  інформація по розподілу справ між 

адвокатами,   та кількості прийнятих в адвокатів  актів надання БВПД   

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1646791755560914/photos/pcb.3002000136706729/3001998776706865/?__cft__%5b0%5d=AZUhPsHf5M90zsq-wNubXi2yMGaznkuFrTnyp6M03kqKHRB4jPl-u0vkW0hoiWA5A0Y8XaA7A_XR-_VWLK7Z53vM4riT6LsCDVg3xCnACRpzwbri6eBBE49qyRfi5eeOuKTPfsrV6_3Ysce3lsbgy-eFo9StqwqqYqCODVjtEsxgBQ&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1646791755560914/photos/pcb.3002000136706729/3001998776706865/?__cft__%5b0%5d=AZUhPsHf5M90zsq-wNubXi2yMGaznkuFrTnyp6M03kqKHRB4jPl-u0vkW0hoiWA5A0Y8XaA7A_XR-_VWLK7Z53vM4riT6LsCDVg3xCnACRpzwbri6eBBE49qyRfi5eeOuKTPfsrV6_3Ysce3lsbgy-eFo9StqwqqYqCODVjtEsxgBQ&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1646791755560914/photos/pcb.3002000136706729/3001998776706865/?__cft__%5b0%5d=AZUhPsHf5M90zsq-wNubXi2yMGaznkuFrTnyp6M03kqKHRB4jPl-u0vkW0hoiWA5A0Y8XaA7A_XR-_VWLK7Z53vM4riT6LsCDVg3xCnACRpzwbri6eBBE49qyRfi5eeOuKTPfsrV6_3Ysce3lsbgy-eFo9StqwqqYqCODVjtEsxgBQ&__tn__=*bH-y-R

