ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Регіональним центром з надання БВПД
у Рівненський області річного плану діяльності
на 2020 рік у ІІ 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:
Пандемія COVІD-19 змусила громадян перебувати на відстані один від
одного. Карантин унеможливив проведення багатьох заходів, які планували
фахівці центру, безпосередньо з громадянами, адвокатами, партнерами. Проте, все
ж, хоч і в режимі онлайн, завдання, що були поставлені перед системою
безоплатної правової допомоги виконувалися. Роботу фахівців було максимально
переорієнтовано на дистанційну форму.
Регіональним центром
продовжується співпраця з
провідним
місцевим
телеканалом Рівне 1 щодо
проведення
циклу
телепрограм у прямому
ефірі під назвою «Без
цензури». Фахівці системи
БПД
Рівненщини
та
адвокати, що співпрацюють з Регіональним центром у прямому ефірі
відповідають на питання глядачів та розкривають актуальні правові питання.
У звітному періоді були проведені прямі ефіри на теми:
- «Майнові питання: як діяти, щоб не втратити нажите?»
- «Закон про землю – що потрібно знати звичайному українцю»
- «Сплата аліментів: які тонкощі потрібно знати?»
- «Що таке шлюбний договір? Яке майно можна вважати спільно нажитим у
шлюбі? Яке майно можна ділити при розлученні а яке – ні? Що робити
коли одна людина хоче розлучитись а інша категорично проти?»
- «Борги і колектори: як діяти?»
- «Довічне утримання чи спадок: що обрати?»
- “Як оформити максимально можливу пенсію?”
Фахівці системи БПД Рівненщини систематично проводять лекції для
державних службовців області. На семінарах обговорюєтеся діяльність системи

БПД, новації, зміни законодавства а також проблемні питання. Однак, у зв’язку з
пандемією COVID-19 традиційні зустрічі довелось змінити на заходи онлайн
формату.
23 червня в Україні відзначають День державного службовця. З цієї нагоди
в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Сергій
Іллюк в онлайн-форматі провів захід для держслужбовців області аби не лише
привітати з професійним святом, але й дати відповідь на ряд актуальних питань
правового характеру, що стосуються роботи державного службовця.

Під час інформаційного семінару в.о. директора Регіонального центру
розповів про основні положення Закону України «Про безоплатну правову
допомогу», діяльність регіонального, місцевих центрів та бюро правової
допомоги Рівненської області. Окремо, він зупинився на режимі роботи центрів
та бюро правової допомоги під час карантину. Адже вже декілька місяців система
БПД працює дистанційно. Відтак, проконсультуватись з юридичних питань
громадяни можуть за єдиним номером системи БПД 0 800 213 103, написати на
електронну адресу центру з надання БВПД чи бюро, залишити своє звернення у
скриньці для кореспонденції, яка розміщена у кожному центрі та бюро,
звернутись за порадою через офіційні сторінки у мережі Facebook, Instagram,
Telegram, Viber.
Після ж обговорення загальних положень роботи системи безоплатної правової
допомоги Сергій Іллюк перейшов до теми розвитку правових компетентностей
державних
службовців,
механізму реалізації права на
безоплатну вторинну правову
допомогу, алгоритму звернення
до місцевих центрів та бюро.
Також з учасниками детально
обговорено настання наслідків
при декларуванні недостовірної
інформації,
прийнятті
пропозиції,
обіцянки
або

одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Разом з тим, Сергієм
Іллюком з учасниками заходу було порушено питання правового статусу
державних службовців України. Зокрема, акцентовано увагу на правах
держслужбовця (право повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і
шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;
чітке визначення своїх посадових обов’язків та матеріально-технічне забезпечення
їх виконання; доступ до необхідної для виконання посадових обов’язків
інформації; оплату праці залежно від займаної посади державної служби,
результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу державного
службовця; підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних
коштів; просування по службі; відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення
відповідно до закону; безпечні умови праці; проведення службового розслідування
за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або
підозри; безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним
державної служби) та його обов’язки (обов’язок діяти лише на підставі, у межах
повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України;
дотримуватися принципів державної служби; сумлінно виконувати свої посадові
обов’язки; виконувати в межах посадових обов’язків рішення державних органів а
також накази, розпорядження та доручення керівників, надані в межах їх
повноважень; дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії
корупції; дотримуватися встановлених законодавством правил професійної етики
державного службовця; запобігати виникненню конфлікту інтересів під час
проходження державної служби; дотримуватися правил внутрішнього службового
розпорядку відповідного державного органу, або їх апарату; підвищувати рівень
своєї професійної компетентності).
Учасники заходу активно ставили питання спікеру, зокрема що стосувались
Закону України «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних» та
«Про доступ до публічної інформації».
Директор Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області
Василь Овдіюк взяв участь в онлайн-нараді Ради роботодавців Навчальнонаукового
інституту
права
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування.
Рада роботодавців була створена задля
підвищення фахового рівня майбутніх юристів,
що опановують професію у стінах навчального
закладу
та
сприяння
подальшому
працевлаштуванню випускників інституту. До
складу ради увійшли представники керівництва
Рівненської облдержадміністрації та обласної

ради, практикуючі адвокати та юристи, очільники різних установ та організацій,
серед яких і Регіональний центр з надання БВПД у Рівненській області.
Очільник Регіонального центру у своєму виступі відмітив високий рівень
підготовки фахівців у Навчально-науковому інституті права та наголосив на
попиті ринку праці у висококваліфікованих юристах.
Метою формування Ради роботодавців є забезпечення високої якості
професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва
Навчально-наукового інституту права НУВГП із зацікавленими підприємствами,
установами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання
інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних
Одним із напрямків роботи Ради роботодавців є залучення студентів до
реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств, установ і
організацій-партнерів Навчально-наукового інституту права.
Разом з тим, попри поширення вірусу COVID-19 та вжитих карантинних
заходів наукова і освітня діяльність продовжується, проте вже у дистанційній
формі. Відтак, під час онлайн-наради члени Ради роботодавців також обговорили
можливість проведення спільних заходів у режимі відео-конференцій для
викладацького складу та студентства Навчально-наукового інституту права
Національного університету водного господарства та природокористування.
5 червня відзначався Всесвітній
день охорони довкілля. З цієї нагоди
Національний університет водного
господарства та природокористування
провів Регіональну науково-практичну
конференцію «Актуальні проблеми
природоохоронного законодавства».
У конференції взяли участь
керівництво НУВГП – ректор Віктор
Мошинський та проректор Наталія Савіна, очільник Навчально-наукового
інституту права НУВГП Валерій Цимбалюк, заступник начальника Головного
управління Держгеокададастру
у Рівненській області Ростислав
Корзун, директор Навчальнонаукового інституту агроекології
та землеустрою НУВГП Алла
Прищепа
та
директор
Регіонального центру з надання
БВПД у Рівненській області
Василь Овдіюк.
Законодавче забезпечення адаптації до змін клімату в Україні, правове
регулювання відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне

навколишнє природнє середовище, відповідальність за порушення екологічного
законодавства – важливі теми, що порушили учасники Регіональної науковопрактичної конференції.
Разом з тим, очільник Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській
області акцентував увагу на змінах, що впроваджуються у земельному
законодавстві. Адже ці зміни прямо та опосередковано впливають на екологію
регіону. Відкривається ринок землі а, отже, природоохоронним законодавством
повинно регулюватись ведення сільськогосподарської діяльності. Фахівці системи
БПД Рівненщини вже активно вивчають новели земельного законодавства, а для
покращення ефективності цієї роботи при Регіональному центрі було створено
консультативно-методична Раду.
Заборони і обмеження у зв’язку з карантинними заходами внесли зміни в усі
сфери життя. Проте, дотримання прав людини – пріоритет діяльності системи
БПД. Відтак, у рамках реалізації національного превентивного механізму до ДУ
«Городищенська виправна колонія (№96)» та Рівненського слідчого ізолятора було
здійснено моніторингові візити.
Дотримання
протиепідеміологічних заходів та
прав і свобод людини у
перевірила
моніторингова
група
до
якої
увійшли
заступник
директора
Регіонального центру з надання
БПВД у Рівненській області
Сергій Іллюк та регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в
Рівненській області Андрій Преподобний.
[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.

У стінах Регіонального центру з
надання БВПД у Рівненській області
відбулося засідання комісії з відбору
адвокатів, які залучаються для
надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Проводили
особисті співбесіди з бажаючими
співпрацювати з центрами БВПД з
представники
Ради
адвокатів
Рівненської області, суддів, наукового середовища, громадськості та Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадськості. Голова
комісії – директор Регіонального центру з надання БВПД Василь Овдіюк.
Розпочався конкурс 20 січня 2020 року. На першому етапі адвокати заповнювали
онлайн анкету та надсилали на розгляд комісії необхідний пакет документів. Від
Рівненської області до участі у конкурсі зареєструвалось 37 адвокатів.
Протягом 27 лютого – 09 березня 2020 року 34 адвокати проходили
дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги», де не
тільки знайомились з його матеріалами але й складали перевірочні тестові завдання,
що оцінюються автоматично.

Конкурсна комісія розглядала документи адвокатів та оцінювала їх за
критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до
них дисциплінарних стягнень, а також ,брала до уваги результати проходження
дистанційного курсу.

«Другий етап конкурсу з відбору адвокатів мав розпочатись ще 16 березня, проте
пандемія
COVID-19
та
запроваджені карантинні заходи,
перешкодили його проведенню.
Тепер, враховуючи послаблення
карантину, ми маємо змогу
перейти до другого етапу
конкурсу. Сьогодні ми провели
особисті
співбесіди
з
адвокатами. Кандидатів члени
конкурсної комісії оцінювали за
критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності,
емоційної врівноваженості, представленню прикладів позитивної практики надання
правової допомоги »,- зазначив директор Регіонального центру з надання БВПД у
Рівненській області Василь Овдіюк.
Адвокати, які пройшли конкурс, залучатимуться до надання безоплатної
вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій
основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з
адвокатами, які надають БВПД на постійній основі, та договорів з адвокатами, які
надають БВПД на тимчасовій основі, затверджених постановою КМУ від 11.01.2012
№ 8.
[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. Завдяки процесу децентралізації на
Рівненщині вже з’явилось 47 громад. 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.
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.

31 березня Верховна
Рада ухвалила зміни до
Земельного кодексу й інших
нормативних
актів,
які
скасовують
мораторій
на
продаж
землі
аграрного
призначення
і
роблять
земельний ринок можливим.
Яким буде ринок землі по-українськи? Хто і на яких умовах зможе купувати,
продавати, дарувати чи обмінювати землю? Про це у прямому ефірі телеканалу Рівне
1 розповіли головний спеціаліст Рівненського місцевого центру з надання БВПД Юлія
Карповець та адвокат, що співпрацює з системою БПД Рівненщини Леся Тихончук.
Зокрема, на Рівненщині вже розпочала роботу консультативно-методична Рада з
питань земельних правовідносин створена при Регіональному центрі з надання БВПД.
[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,
ефективною.
У стінах Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області
пройшло засідання робочої міжвідомчої групи, що працюватиме в проєкті
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
злочину». До складу групи увійшли представники системи БПД області,
працівники обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
прокуратури, органів пробації та ювенальної превенції, психологи, громадські
діячі та інші.
«В пріоритеті – не покарання а допомога.
Діти, що стають на злочинний шлях, зазвичай,
самі до кінця не усвідомлюють свої дії та їх
наслідки.
Програма
відновлення
для
неповнолітніх, для таких дітей дає не просто шанс
уникнути кримінального покарання за скоєне а
повернути дитину до соціуму та нормального
життя. Пілотний проєкт «Програма відновлення
для неповнолітніх, які є підозрюваними у
вчиненні злочину» минулоріч був вдало
реалізований у Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та
Харківських областях. Враховуючи високий рівень професіоналізму членів нашої
робочої групи, я сповнений оптимізмом та вірою в те, що наша робота змінить не
одну дитячу долю», – зазначив у своєму вітальному слові директор Регіонального
центру з надання БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк.

На перше засідання робочої
групи з впровадження проєкту
«Програма
відновлення
для
неповнолітніх, які є підозрюваними
у вчиненні злочину» на Рівненщині
долучились також і очільники
структур, працівники яких увійшли
до складу групи. Зокрема, перший
заступник прокурора Рівненської
області Ігор Ольшанецький та начальник Філії Державної установи «Центр пробації»
у Рівненській області Олександр Адамець.
Учасники
міжвідомчої
робочої
групи
обговорили
механізм реалізації пілотного
проєкту «Програма відновлення
для
неповнолітніх,
які
є
підозрюваними
у
вчиненні
злочину». Зокрема, кожен з
учасників групи ознайомився з
алгоритмом дій, які входять до
його компетенції. Також усі
присутні висловили своє бачення реалізації проєкту та очікування від нього.
Завдяки проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину» за перший рік роботи у 6 регіонах, з
кримінального процесу вдалось вивели понад 60 дітей.
Програма ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях
про злочини невеликої та
середньої тяжкості, вчинених
неповнолітніми і включає в себе
скоординовану
організацію
ефективної комунікації між
неповнолітніми та потерпілими
від вчинених ними злочинів з
метою
забезпечення
відшкодування заподіяної шкоди
та
максимально
раннього
виведення неповнолітніх з кримінального процесу.
Ця програма застосовується за чотирьох умов. Перша – наявність потерпілої
сторони. Друга – якщо неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої або
середньої тяжкості. Третя – визнання ним факту вчинення злочину. Четверта – і
неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у програмі.

В рамках реалізації проекту у Регіональному центрі відбулась робоча зустріч
з першим учасником програми відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину. Хлопець вчинив злочин невеликої тяжкості і
щиро прагне стати на шлях виправлення. А мета проєкту якраз і полягає у тому,
аби не лише дати шанс уникнути кримінального покарання, але й допомогти
дитині усвідомити усю серйозність та неприйнятність таких проступків.
З хлопцем, який виявив бажання
взяти участь у програмі, працювали
професійний адвокат-медіатор Тетяна
Водоп’ян та психолог Рівненського
міськ-районного відділу Державної
установи
«Центр
пробації»
у
Рівненській
області
Катерина
Остапчук.
Попереду на цю дитину чекає ще не одна зустріч і з психологом, і з іншими
членами міжвідомчої робочої групи, що працюють над реалізацією проєкту. Адже
програма ґрунтується на максимально ефективній комунікації між неповнолітнім,
членами робочої групи та потерпілим.
«Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
злочину, – це не просто можливість уникнути кримінального покарання за
вчинене. Кінцева мета роботи усіх учасників міжвідомчої групи – повернення
дитини до нормального життя та чітке усвідомлення нею усіх наслідків
порушення закону. До складу нашої групи увійшли представники системи БПД
області, працівники обласного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, прокуратури,
органів пробації та ювенальної
превенції, психологи, громадські
діячі та інші. Тому, ми починаємо
працювати,
маючи
здоровий
оптимізм, щодо провадження цього
проєкту на Рівненщині і його
ефективності »,- зазначив в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у
Рівненській області Сергій Іллюк.
Разом з тим, учасник проєкту має не лише пройти програму ресоціалізації,
але й відшкодувати шкоду, заподіяну шкоди потерпілій стороні.
Основні умови участі у програмі, це:
- якщо неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої або середньої
тяжкості;
- визнання ним факту вчинення злочину;

- якщо неповнолітній та потерпілий дали згоду на участь у цій програмі.
Якщо неповнолітній відшкодує збитки і примириться з потерпілим, успішно
пройде етап ресоціалізації, то він може бути звільнений від кримінальної
відповідальності. Втілення такого проєкту в Україні, на думку експертів, дасть
змогу вивести з-під кримінального переслідування значну кількість дітей та
надасть їм другий шанс на повноцінне та успішне життя у майбутньому.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2020 року
Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 366
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:
• 11 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
• 13 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;
• 83 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
• 189 – для здійснення захисту за призначенням;
• 28 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях;
• 4 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру;
• 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);
• 14 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно
до статті 537 КПК;
• 24 – 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

