ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Регіональним центром з надання БВПД
у Рівненський області річного плану діяльності
на 2020 рік у 1 кварталі
ЗМІСТ:

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної
правової допомоги.
[1.2.] Клієнти отримують якісно послуги БПД.
[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для
реалізації своїх прав.
[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,
ефективною.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:
[1.1] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної
правової допомоги.
Для реалізації першого пріоритетного напрямку діяльності системи БПД у
2020 році з метою підвищення правової обізнаності населення стосовно прав та
свобод людини і громадянина, надання особам консультаційної підтримки для
вирішення проблемних питань, спрощення доступу до правосуддя, забезпечення
доступу якнайширшого кола суб’єктів права на БПД до правових послуг
Регіональним центром були проведені наступні основні заходи:
Публічна презентація результатів роботи: Чим жила система БПД
Рівненщини у 2019 році? «Система надання безоплатної правової допомоги –
відкрита, гнучка, прозора, прогресивна, підзвітна, публічна» – таким був
основний меседж презентації результатів діяльності Регіонального центру з
надання БВПД у Рівненській області за 2019 рік, яка відбулась нещодавно. До
публічного обговорення долучились представники усіх структур, що працюють у
сфері правового регулювання та забезпечення дотримання захисту конституційних
прав громадян. Це і керівництво облдержадміністрації та органів місцевого
самоврядування, і працівники правоохоронних органів, судової системи,
кримінально-виконавчої служби, пробації а також юристи та партнерські
організації. Про здобутки та щоденну роботу, успіхи і виклики, результати та
плани розповів присутнім директор Регіонального центру з надання БВПД у
Рівненській області Василь Овдіюк.
На підтвердження своїх слів Василь Овдіюк навів статистику, яка говорить,
що за 2019 рік до центрів та бюро правової допомоги
загалом звернулось більше ніж 19100 осіб. Ще один
пріоритет системи БПД Рівненщини – людина, яка
опинилась у складній життєвій ситуації, отримає від
держави юридичний захист. До слова, саме такий
напрямок роботи встановлений і Програмою
діяльності Кабінету міністрів України на 2020 рік.
Перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну
правову допомогу, розширюється та доповнюється. Це
дає можливість надати послуги представництва
якомога ширшому колу осіб, які, здебільшого, є представниками соціально
незахищених верств населення. Наостанок презентації очільник системи БПД
Рівненщини, розповів присутнім і про результати роботи наших фахівців серед
населення на місцях. Так, протягом 2019 року було здійснено 379 виїздів
мобільних пунктів, де понад 1200 громадян звернулися за отриманням правових
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів.

Представники системи БПД в прямому ефірі телеканалу РІВНЕ 1 відповідали
на запитання глядачів. В випуску програми “Без цензури” заступник начальника
відділу забезпечення якості
правової
допомоги
та
підвищення кваліфікації її
надавачів Микола Павлюк та
адвокат, що співпрацює з
Регіональним
центром
з
надання БВПД у Рівненській
області Тетяна Бідюк говорили
про дитячі питання, які може вирішити юрист.
В наступному прямому
ефірі на питання глядачів
фахівці на тему “Що потрібно
знати
про
спадщину?”
відповідали Сергій Іллюк,
заступник
директора
Регіонального та Катерина
Панчелюга,
адвокат,
що
співпрацює з Регіональним
центром з надання БВПД у Рівненській області.
«ПДР: оскарження постанови
або
протоколу
про
адмінправопорушення”
–
тема
програми “Без цензури” на Рівне 1.
В прямому ефірі на питання глядачів
відповідали
Микола
Павлюк
фахівець Регіонального центру та
Тетяна
Бідюк,
адвокат,
що
співпрацює з Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області.
На
Рівненщині
продовжуються правові кінозали.
Художні та документальні фільми
на правову тематику надзвичайно
популярні серед студентів, що
опановують юриспруденцію. Тому
черговий
кінопоказ
в
Регіональному центрі з надання
БВПД було організовано саме для
майбутніх юристів, що навчаються в Навчально-науковому інституті права
Національного університету водного господарства та природокористування.

Професія правника вимагає не лише ґрунтовних знань але й загартованого
характеру, в якому гармонійно поєднуються норми суспільної та особистої моралі
з емоційною відстороненістю правника
Про право на захист та представництво інтересів соціально незахищених
верств населення, про систему безоплатної правової допомоги в цілому та окремо
про роботу центрів БВПД Рівненщини – ці теми лягли в основу відкритої лекції
для студентів Національного університету водного господарства та
природокористування, яку провів директор Регіонального центру з надання БВПД
у Рівненській області Василь Овдіюк.

Презентуючи систему БПД Рівненщини на прикладі показників роботи центрів
БВПД та бюро правової допомоги за 2019 рік студентам Навчально-наукового
інституту права НУВГП, Василь Овдіюк розповів скільки минулоріч було видано
доручень адвокатам, що співпрацюють з системою БПД, скільки коштів було
перераховано адвокатам у 2019 році за їх роботу. Студенти-правники – люди
практичні. Тож по завершенні презентації системи БПД Рівненщини, їх питання
стосувались, в першу чергу, проходження практик на базі центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та перспектив майбутнього
працевлаштування.
В
договорі
про
співпрацю,
підписаному між Регіональним центром з
надання БВПД у Рівненській області та
Національним університетом водного
господарства та природокористування,
зокрема,
йдеться
про
організацію
проходження
виробничої
та
переддипломної практики студентами,
працевлаштування випускників за умови
наявності вакансій та залучення викладачів до роботи у консультаційних радах.
В рамках робочої поїздки на Рівненщину представник Уповноваженого
Верхової Ради України з прав людини в північних областях Ігор Гурін завітав до
Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області. Під час зустрічі з
фахівцями системи БПД Рівненщини, регіональними представниками

Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини та громадським активом
міста і області обговорено ряд питань щодо забезпечення конституційних прав
громадян, а також напрацьовано механізм подальшої співпраці. Центри з надання
БВПД Рівненщини та регіональні представники Уповноваженого ВР з прав
людини вже тривалий час співпрацюють з питань захисту прав громадян,
регулярно проводячи спільні заходи, прийоми, консультації, тощо.
Місто Київ, Київська, Сумська,
Чернігівська,
Житомирська
та
Рівненська області – це ті регіони, де
представник
Уповноваженого
Верхової Ради України з прав людини
в північних областях Ігор Гурін
забезпечує
здійснення
парламентського
контролю
за
дотриманням прав і свобод людини і
громадянина. Відтак, для нього
важливо вивчити специфіку і проблемні питання кожного регіону саме на місцях.
В результаті зустрічі було обговорено ряд питань, що стосувались дотримання
прав людини на чисте довкілля, належне медичне обслуговування , забезпечення
виборчих прав , захисту прав осіб, що тримаються у місцях несвободи, протидії
домашньому насильству, моніторингу діяльності ОМС та депутатів. Разом з тим,
окреслено механізм подальшої взаємодії фахівців системи БПД Рівненщини з
представниками Уповноваженого ВР з прав людини та громадським активом.
Також, на завершення зустрічі Ігор Гурін вручив доручення на здійснення
моніторингової діяльності представнику Регіонального центру з надання БВПД у
Рівненській області Миколі Павлюку. Таке доручення є своєрідною перепусткою у
місця, де примусово тримають громадян (слідчі ізолятори, кримінально-виконавчі
установи, психоневрологічні диспансери та інші). Відтак, фахівці системи БПД не
лише працюють над захистом конституційних прав громадян але й перевіряють
стан їх дотримання у різних установах області.
Три тижні в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги виробничу практику проходили студенти Національного університету
водного господарства та природокористування. Майбутні юристи щодня сумлінно
приходили на практику, з цікавістю сприймали все почуте і побачене, ну а ми, в
свою чергу, намагались залучати студентів до усіх найважливіших аспектів роботи
системи БПД. З цього починається система БПД? З прийому громадян? З видачі
доручення адвокату? З правопросвітництва? В перший день практики саме ці
питання читались в очах студенти-юристів. Вони чи не вперше почули про
безоплатну правову допомогу, тому цікавило їх абсолютно усе. Під час знайомства
з керівництвом та колективом Регіонального центру з надання БВПД у

Рівненській області, директор Василь Овдіюк розповів про систему безоплатної
правової допомоги, історію її створення та розвитку мережі точок доступу до
БПД, про Закон України «Про безоплатну правову допомогу», поняття первинної
та вторинної правової допомоги, категорії громадян, які мають право на БВПД.
Після теоретичної частини,
ми занурили студентів у будні
фахівців Регіонального центру і
почались вони з роботи чергової
частини.
Тут
молоді
люди
побачили
як
ми
першими
дізнаємось про затримання особи,
де шукаємо адвокатів, яких
направляємо до затриманого, і
головне, – що працює чергова
частина ЦІЛОДОБОВО! Детально вивчили практиканти і основні положення
законодавчої бази, що регламентує діяльність системи БПД а також зразки
документів, які готуються Регіональним центром.
У Регіональному центрі з надання БВПД у Рівненській області відбулось
публічне обговорення на тему «Дотримання виборчих стандартів у місцях
позбавлення
волі
та
інших
спеціальних виборчих дільницях». Чи
змушували людей, що знаходяться у
місцях несвободи голосувати за того
чи іншого кандидата? Чи були
забезпечені
усім
необхіднім
спеціальні виборчі дільниці? Ці та
інші питання було обговорено під час круглого столу за участі керівництва
Регіонального центру з надання БВПД, фахівців Громадянської мережі
«ОПОРА», представників Нацполіції та органів Державної кримінальновиконавчої служби.
Громадяни, котрі тимчасово обмежені в пересуванні, не позбавляються права
вільного волевиявлення під час виборів. Забезпечення дотримання виборчих прав
таких категорій громадян гарантується як національним законодавством так і
міжнародними документами. Роль системи безоплатної правової допомоги у
цьому процесі – інформування громадян щодо основних положень виборчого
законодавства , їх виборчих прав, а також захист цих прав у разі їх порушення.

Під час заходу координатор спостереження за виборами у Рівненській області
Михайло Балик презентував результати аналітичного звіту Громадянської мережі
«ОПОРА» щодо дотримання прав виборців у місцях несвободи, а саме: установах
виконання покарань та СІЗО, також психіатричних та психоневрологічних
закладах. Михайло Білик зазначив, що дослідження на тему «Чи було вільним
голосування у місцях несвободи?», не виявило значних порушень. Разом з тим, в
деяких закладах результати волевиявлення суттєво відрізнялись від загальних
показників
по
інших
спеціальних
виборчих
дільницях. Проте, це не є
вагомою
підставою
аби
стверджувати
про
адміністративний
тиск.
Також, під час обговорення
було порушено і такі
проблемні
питання
як:
голосування правоохоронців
на спеціальних виборчих дільницях, своєчасне забезпечення інформаційними
матеріалами про партії та кандидатів а також необхідність більш чіткого
нормативного розмежування повноважень адміністрації пенітенціарних закладів
та членів комісії спеціальної виборчої дільниці у процесі організації виборів.
Безоплатна первинна та вторинна
правова
допомога
гарантується
державою, крім інших категорій, і для
засуджених осіб. Тому фахівці системи
БПД
Рівненщини
регулярно
відвідують місця позбавлення волі,
аби ознайомитись з умовам, в яких
засуджені відбувають покарання та
задля вибудови подальшої співпраці з
представниками
Державної
кримінально-виконавчої служби України. Так, працівники Регіонального центру з
надання БВПД у Рівненській області та
Сарненського місцевого центру з
надання БВПД завітали до Державної
установи «Катеринівська виправна
колонія (№ 46)». Чи є доступною для
засуджених інформація про систему
безоплатної правової допомоги в
місцях несвободи? Це питання вивчали

начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги
РЦ з НБВПД у Рівненській області Олександр Кузик та головний спеціаліст
відділу комунікацій та правопросвітництва Владислава Стецюк, що завітали на
День відкритих дверей до Державної установи «Катеринівська виправна колонія
(№ 46)». Особливу увагу фахівці центру звернули на розміщення інформації про
систему БПД на відповідних стендах. Разом з тим, персоналу установи було
передано примірники оновлених плакатів системи безоплатної правової допомоги.
Крім того, під час зустрічі з персоналом установи було детально обговорено
вимоги законодавства щодо розгляду звернень засуджених та акцентовано увагу
на типових помилках, які допускають заявники під час складання та
формулювання вимог про залучення захисника.
Фахівці системи БПД
Рівненщини
відповіли
на
запитання
засуджених
Городоцького
виправного
центру.
Про
систему
безоплатної правової допомоги
та її можливості знають чи не
усі засуджені, що відбувають
покарання
в
установах
Державної
кримінальновиконавчої служби України. Тому, особи, що тримаються в установах, завжди з
нетерпінням чекають на візити фахівців центрів БВПД. Декілька десятків
засуджених Городоцького виправного центру зібрались на зустріч з фахівцями
Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області. На загальних зборах
засуджених фахівцями системи БПД Рівненщини було роз’яснено механізм
захисту їх прав згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу»,
обсяг повноважень Регіонального та місцевих центрів а також порядок звернення
за такою допомогою.
Більш детально засудженим було роз’яснено про особливості написання і
направлення звернень щодо БВПД та розгляду матеріалів на застосування
передбачених законом заохочувальних норм комісією установи та судом. По
завершенні заходу у засуджених ще виникли чимало додаткових питань
особистого характеру. Відтак, фахівцями системи БПД області був проведений
особистий прийом громадян, що відбувають покарання у Державній установі
«Городоцький виправний центр (№131) »
Сімейні радниці Рівненщини – одні з найдосвідченіших на теренах усієї
України.

Інститут сімейних радників на Рівненщині запрацював ще наприкінці 2018
року. На волонтерських засадах, радниці здійснюють прийом громадян у
Регіональному центрі з
надання
БВПД
у
Рівненській
області,
спільно з працівниками
центру а за потреби – з
залученням представників
інших структур. Такий
дієвий механізм співпраці з
юристами РЦ та МЦ БВПД
а також поліцією та соціальними службами, дає свій позитивний ефект. Разом з
тим, сімейні радниці виконують певною мірою і первентивну роботу. Адже,
інколи, люди, які приходять на прийом, потребують не стільки правової допомоги,
як просто уваги, розуміння, слушної поради. Тоді, в результаті відвертої та інколи
тривалої бесіди, люди знаходять відповіді на свої питання. Таким чином,
конфлікт вичерпується і справа не доходить до суду. А подекуди -навпаки, людина
приходить на прийом з безліччю проблем, які потребують, насамперед, негайного
правового регулювання. а час роботи сімейних радниць за допомогою до них
звернулись сотні громадян.
В кожного своя історія, свій біль, своя
проблема.
Дехто
потребував
фахової
допомоги, дехто слушної поради а декому
просто хотілось виговоритись. Половина
прийнятих звернень стосувались сімейних
питань Проте, нажаль, чимало людей
звертаються і з питанням домашнього
насильства. Жінок здебільшого цікавить, як
можна протидіяти домашньому насильству,
наскільки законодавчо захищені сьогодні
жертви домашнього насильства та як
ізолювати кривдника від сім’ї. Відтак, за час
своєї роботи сімейні радниці вже отримали
колосальний досвід у наданні первинної правової допомоги та у вирішенні
конфліктних питань у сім’ях та родинах. Як зауважила Ліана Диновська, хоча за
цей час вона вислухала безліч історій та надала сотні консультацій, проте всеодно
пам’ятає кожного хто до неї звернувся , наважився розповісти про свою біду та
довірився їй.

На Рівненщині проведено
цикл тренінгів присвячених темі
дотримання прав затриманих
осіб. Впродовж декількох днів,
представники
Регіонального
центру спільно з фахівцями
відділу уповноважених Голови з
питань контролю за дотриманням
прав людини в поліцейській
діяльності УЗПЛ НПУ провели
ряд навчальних семінарів для
поліцейських районних ВП щодо дотримання вимог ст. 213 КПК України та
забезпечення прав затриманих громадян.
Тренінги було організовано для працівників різних підрозділів поліції. Серед
них: заступники начальників відділень, оперуповноважені, слідчі, старші
оперуповноважені, працівники чергових частини. На зустрічах з правоохоронцями
представники Регіонального
центру з надання БВПД та
відділу
уповноважених
Голови з питань контролю за
дотриманням прав людини в
поліцейській діяльності УЗПЛ
НПУ наголошували на тому,
що
обов’язкок
надати
затриманій особі можливість
негайно повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів,
членів сім’ї, визначення яких міститься в приписі п. 1 ч. 1 ст. З КПК, покладений
саме на уповноважену службову особу, що здійснила затримання. В цьому питанні
спікери окрему увагу приділяли особливостям надання інформації у разі
затримання неповнолітніх осіб, а також особливих категорій громадян (німих,
сліпих, глухих), які не можуть самостійно реалізувати своє право на захист або
тих, що не володіють мовою, якою ведеться провадження. Окрім дотримання
вимог ст. 213 КПК України та забезпечення прав затриманих громадян ,з
працівниками поліції узагальнено та обговорено дотримання вимог статей 6, 7
Закону України «Про Національну поліцію», а саме – верховенство права та
дотримання прав і свобод людини.

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД.
Мета заходів на виконання другого пріоритету діяльності системи БПД області
визначення якості надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги
працівниками місцевих центрів та виявлення потреб у професійному навчанні таких
працівників.
Для цього фахівцями Регіонального центру проводиться моніторинг дотримання
адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному, цивільному,
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі, моніторинг
діяльності місцевих центрів, в т.ч. бюро правової допомоги в частині якості надання
безоплатної правової допомоги.
Регіональним центром було розпочато роботу по проведенню чергового
конкурсу по відбору адвокатів для співпраці із системою Безоплатної вторинної
правової допомоги, однак у зв’язку із введенням загальнонаціональних карантинних
заходів його було призупинено.
Надання вторинної правової допомоги під час пандемії: на Рівненщині з
адвокатською спільнотою обговорено питання роботи з клієнтами хворими на COVID
-19. Коронавірус та надання вторинної правової допомоги з захисту чи
представництва. У круглому столі прийняли
участь керівництво Регіонального центру з
надання та члени Ради адвокатів
Рівненської області на чолі з головою Ради
Сергієм Удовиченком.
Пандемія коронавірусу та введені
загальнонаціональні карантинні заходи
внесли свої корективи в життя та роботу
кожного українця. Торкнулось це і системи
безоплатної правової допомоги. Всі центри
та бюро перейшли на дистанційну форму
роботи з клієнтами щодо надання консультацій, себто первинної правової допомоги.
А що робити з наданням вторинної правової допомоги, коли фахівцю системи чи
адвокату необхідно безпосередньо
контактувати з клієнтом? Як надавати
правову вторинну допомогу особам
хворим на коронавірус або таким, в
кого є симптоми COVID -19? Разом з
тим, під час спільної наради з
представниками
адвокатської
спільноти директор Регіонального
центру розповів про основні показники
роботи за перший квартал адвокатів та
системи БПД
Рівненщини. На
завершення зустрічі присутні детально обговорили основні положення запроваджених
карантинних заходів а також санітарних норм, дотримання яких допоможе
захиститись від зараження коронавірусом.

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для
реалізації своїх прав.
Система
БПД
Рівненщини
налагоджує тісну співпрацю з ОТГ
краю. Адміністративно-територіальну
реформу в Україні, що розпочалась ще
у 2014 році, сьогодні називають
однією з найуспішніших. Об’єднані
територіальні громади мають більше
повноважень, ресурсів та фінансів.
ОТГ самостійно вирішують питання розвитку інфраструктури, освіти та медицини.
Делеговано громадам і надання базових адміністративних послуг. Тому сьогодні
система БПД Рівненщини налагоджує співпрацю з представниками громад задля
надання методичної та консультаційної допомоги органам місцевого самоврядування з
нагальних питань. Так, нещодавно фахівці Регіонального центру з надання БВПД
завітали до голови Великоомелянської
ОТГ.
Завдяки процесу децентралізації
на Рівненщині вже з’явилось 47
громад. Однією з останніх утворилась
Великоомелянська сільська об’єднана
територіальна громада у грудні 2019
року. До її складу увійшли села
Велика Омеляна та Грушвиця Друга, з
загальною
кількістю
населення
більше трьох з половиною тисяч осіб. Новостворена ОТГ молода, проте, має чимало
амбітних планів.
Наразі система безоплатної правової допомоги готується до земельної реформи
та відкриття ринку сільгоспземель. Для об’єднаних територіальних громад ця тема є
також доволі актуальною, адже ОТГ отримали у комунальну власність земельні
ділянки сільськогосподарського призначення .Зокрема, на Рівненщині вже розпочала
роботу консультативно-методична Рада з питань земельних правовідносин створена
при Регіональному центрі з надання БВПД. На завершення зустрічі присутні
обговорили проведення ряду правопросвітницьких заходів, можливості організації
виїзних прийомів громадян і консультування представників Великоомелянської ОТГ
та дійшли згоди щодо підписання меморандуму про співпрацю.
Відверте спілкування та
плани
на
майбутнє:
неповнолітні правопорушники
завітали до Регіонального
центру з надання БВПД у
Рівненській області. «Захист
прав
неповнолітніх
–
пріоритетний
напрямок
діяльності
державних
і
правоохоронних
органів».

Круглий стіл під такою назвою
пройшов у стінах Регіонального
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у
Рівненській області. До проведення
заходу, окрім фахівців регіонального
та рівненського місцевого центру з
НБВПД,
долучились
також
працівники Державної установи
«Центр пробації» в Рівненській
області, патрульної поліції Рівненщини, сімейні радники та неповнолітні
правопорушники, що перебувають на обліку ювенальної пробації. Вчасно втрутитись
та не дати стати на злочинний шлях. Так одним реченням можна описати мету
діяльності ювенальної пробації. Адже дитяча злочинність здебільшого зводиться до
дрібних правопорушень – таких як бійка чи крадіжка. А ось сімейна радниця Ліана
Диновська наголосила на тому, що профілактичні бесіди – це добра і необхідна справа,
проте дитяча агресія та жорстокість – це як результат копіювання поведінки дорослих,
в тому числі і батьків. Підоблікові сектору ювенальної пробації , які завітали на захід,
активно спілкувались з присутніми, щиро визнавали, що вчинили погано, ділились
планами на майбутнє, з яких зрозуміло, що підлітки справді зробили висновки та
більше не будуть повертатись до того, що привело їх за межу закону.
[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,
ефективною.
На Рівненщині запрацювала
консультативно-методична Рада з
питань земельних правовідносин при
Регіональному центрі з надання
БВПД у Рівненській області
Працюємо на випередження. Допоки
уся країна завмерла в очікуванні
відкриття ринку землі, фахівці
системи
БПД
готуються
до
колосального збільшення клієнтів
центрів та бюро саме з земельних
питань. Задля того, аби не лише освіжити в пам’яті основні положення земельного
законодавства, але й вдосконалити знання з цих питань, керівництвом Регіонального
центру було ініційовано створення
консультативно-методичної Ради, до
складу якої увійшли науковці,
адвокати, нотаріуси, землевпорядники,
експерти та керівники центрів БВПД
області.
Члени ради погодились, що
подібну
інформацію
необхідно
візуалізувати та розповсюдити по усіх
точках доступу до безоплатної

правової допомоги. Адже непоодинокі випадки коли людина, звертаючись за
допомогою, не має при собі усіх необхідних документів, збір яких, зрештою
сповільнює вирішення її питання. До складу консультативно-методичної Ради з
питань земельних правовідносин, серед інших, увійшли також і представники
адвокатського середовища. Адже, за словами директора Регіонального центру Василя
Овдіюка, після відкриття ринку землі, громадянам знадобиться фахова допомога щодо
захисту своїх права власності на землю.
Першу
практичну
реалізацію діяльності Ради
було здійснено у навчальному
семінарі щодо надання у
власність земельних ділянок
та їх державної реєстрації.
Фахівці
бюро
правової
допомоги та місцевих центрів
з надання БВПД зібрались у
Регіональному
центрі
з
НБВПД
на
навчальний
семінар під назвою «Підстави
та порядок надання земельних
ділянок у власність громадян. Державна реєстрація земельних ділянок». Тренінг для
фахівців системи БПД Рівненщини провели кваліфіковані фахівці у галузі земельного
права, як теоретики, так і практики: це науковці, інженери-землевпорядники та
представники нотаріату.
Наприкінці 1990-х відбулось прискорення земельної реформи шляхом
розпаювання земель колишніх радгоспів/колгоспів серед працівників та пенсіонерів
цих підприємств. Потім було організовано масовий процес виділення часток (паїв) у
земельні ділянки в натурі (визначені на місцевості). У результаті цього процесу
мільйонам нових власників були видані акти на право власності на конкретні земельні
ділянки. Тоді власники земельних ділянок отримали право розпоряджатись ними на
власний розсуд, до того моменту, поки не набрав чинності мораторій на
купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення. З часу початку видачі
актів
на
право
власності на землю і
дотепер,
ці
документи
видозмінювались
декілька
разів.
Різняться вони не
лише
кольорами
бланку але й самим
змістом. Тому, третій
блок семінару був
присвячений саме видам правовстановлюючих документів та документів про
державну реєстрацію прав на земельну ділянку. Після трьох презентацій спікерів
відбулось обговорення порушених тем, адже у фахівців системи БПД виникло чимало

уточнюючих запитань, на які члени консультативно-методичної Ради з питань
земельних правовідносин надали вичерпні роз’яснення.
Все, що потрібно знати про особливості цьогорічної кампанії з декларування: на
Рівненщині відбувся навчальний семінар, присвячений нововведенням НАЗК. Які
доходи та майно потрібно вказувати у електронній декларації? Як правильно
зазначити номери банківських рахунків та де їх
брати? Чи потрібно в декларацію вносити відомості
про кредит? Ці, та багато інших актуальних для
цьогорічної кампанії декларування детально
вивчались під час проведення у Регіональному центрі
навчального семінару для фахівців системи БПД та
усіх зацікавлених осіб . Навчальний семінар на тему
«Особливості подання щорічних декларацій за 2019
рік посадовими особами юридичної особи
публічного права» підготував та провів заступник
директора Регіонального центру з надання БВПД у
Рівненській області Сергій Іллюк.
Фахівців системи БПД Рівненщини вчили
надавати допомогу, проте не правову. До
Регіонального центру завітала інструктор
Громадського об’єднання «Рівне-ТАКМЕД» Алла
Семенюк.
Спеціально
для
працівників
Регіонального та місцевих центрів з надання
БВПД а також фахівців бюро правової допомоги
області було проведено навчальний тренінг з
основ надання першої домедичної допомоги.
Засновниками громадської організації “РівнеТАКМЕД” є інструктори, які мають досвід
проведення навчань для цивільних осіб та
мобілізованих громадян на полігоні та в зоні АТО. Основною метою громадської
організації “Рівне-ТАКМЕД” є підготовка усіх зацікавлених людей до надання першої
домедичної допомоги. Навчальний тренінг було поділено на дві частини: теоретичну і
практичну. Спочатку інструктор Алла Семенюк
за допомогою презентації розповіла присутнім
про основи надання домедичної допомоги, Друга
ж
частина
тренінгу
була
присвячена
практичному засвоєнню теоретичного матеріалу.
Відпрацьовували
свої
навички
надання
домедичної допомоги фахівці системи БПД на
помічникові інструктора – манекені на ім’я
«Престон».
Безперечно, цікаво і пізнавально було
працівникам системи БПД відчути на власні
руки, як рухається грудна клітка «постраждалого» і які прийоми застосовуються під
час надання домедичної допомоги.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2020 року
Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 489
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:
• 8 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
• 33 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;
• 86 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
• 277 – для здійснення захисту за призначенням;
• 36 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях;
• 7 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру;
• 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);
• 12 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно
до статті 537 КПК;
• 30 – 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

