
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Інформаційна довідка 

 щодо виконання Регіональним центром  
з надання безоплатної вторинної правової  

допомоги у Хмельницькій області річного плану діяльності  
на 2021 рік у І кварталі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ЗМІСТ 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

  

[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД  
  

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД  
  

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
  

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою, інноваційною, 

ефективною  
  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
 



3 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 
[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 З метою розширення правового світогляду учнів та студентів, їх 
правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 
законодавства, протягом І кварталу 2021 року Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області (далі —  
Регіональний центр), проведено правопросвітницькі заходи відповідно до плану 
діяльності у навчальних загальноосвітніх закладах, у трудових колективах і 
мешканців громад, зокрема: 
 
Захід 1.1.1. Організація та проведення заходів для закладів дошкільної, повної 
загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми 

Працівниками Регіонального центру на виконання плану проведено 4 
заходи: 

09 лютого з нагоди Дня безпечного інтернету юристки центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги розповіли вихованцям дитячого 
будинку, як захиститися від загроз 
віртуального світу для вихованців дитячого 
будинку Хмельницької обласної ради. 

Про правила безпечного користування 
інтернетом дітям розповідали фахівчиня 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області, адвокатка Руслана Матущак та юристка 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

Мар’яна Пестун. Детально тут - https://bit.ly/3uZRT9y. 
 

З нагоди Дня «Нуль дискримінації» заступниця директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області Ольга Чорна провела заходи у Хмельницькому професійному ліцеї 
економіки та Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі № 6.  

 
02 березня що ж таке дискримінація 

відповідно до чинного законодавства, які її 
форми найчастіше трапляються в 
повсякденному житті говорила Ольга 
Чорна з учнями Хмельницького 
професійного ліцею економіки.  

 
 

https://bit.ly/3uZRT9y
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03 березня з учнями Хмельницької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 6 
захід організували в форматі кінопоказу та 
обговорення фільму, до якого долучилися 
експертки з регіонального центру, ювенальної 
превенції, а також психологиня. Керівниця 
кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» Зоя 
Філіпенко запропонувала учням переглянути 
стрічку режисера Лі Гірша «Булер» з колекції 
Міжнародного фестивалю документального кіно 
про права людини Docudays UA. 

Детально тут -  https://bit.ly/2Qj9FG1 
 

11 лютого У межах години дружби 
«Крокуємо до розуміння» юристка 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Ольга Чорна навчала 
учнів Хмельницької СЗОШ №27 ім. Д.Іваха 
розпізнавати булінг та протистояти йому. 

 
Під час розмови діти дізналися, за 

якими типовими ознаками можна 
розпізнати булінг. З-поміж таких ознак – 
систематичність (повторюваність) діяння та 
наявність сторін (кривдник, потерпілий і 
спостерігачі за наявності). 

 
Детально тут - https://bit.ly/3tJAWQk 
 

 
12 березня Заступниця директора Регіонального центру Ольга Чорна 

розповіла про правовий статус 
добровольців, а також про гарантії та 
пільги, які надає держава цим людям дід 
час заходу «Герої нескореної 
Батьківщини»  зі старшокласниками ліцею № 
15 міста Хмельницького. 

 
 

Детально тут - https://bit.ly/2QDO4Ip 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2Qj9FG1
https://bit.ly/3tJAWQk
https://bit.ly/2QDO4Ip
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Захід 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів і студентів 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – фахівці 
Регіонального центру провели 3 заходи. 

 
10 лютого організували виїзне 

засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 
об’єктиві», що діє на базі Хмельницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки в 
Хмельницькому кооперативному 
торговельно-економічному інституті. 

Учасники засідання переглянули 
документальний фільм режисерок Шош 
Шлам та Гілли Медаліа «Інтернет-
залежний» з колекції Міжнародного 
фестивалю документального кіно про права 
людини Docudays UA. 

Детально тут - https://bit.ly/3uUfGI2 
 

11 лютого Ольга 
Чорна розповіла про 
систему безоплатної 
правової допомоги в 
Україні студентам 
Хмельницького 
університету управління 
та права ім.Леоніда 
Юзькова в онлайн 
режимі. 

 
 
Детально тут - https://bit.ly/3x8EmOJ 
 

Захід 1.1.3. Проведення семінарів лекцій бесід, 
спрямованих на запобігання безробіттю для 
осіб, які шукають роботу та перебувають на 
обліку в Центрах зайнятості – юристки 
Регіонального центру провели 3 семінари для 
учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та 
ветеранів війни, які перебувають на обліку в 
Хмельницькому міському центрі зайнятості. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2P4kfQM 
 
 
 

 
 

https://bit.ly/3uUfGI2
https://bit.ly/3x8EmOJ
https://bit.ly/2P4kfQM


6 
 

 
Захід 1.1.4. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 
трудових колективах – забезпечено проведення 2 заходів. 

 
25 січня фахівчині 

Регіонального центру на онлайн-
засіданні кіноклубу Docudays UA 
«Право в об’єктиві» обговорили 
поняття та складові права власності, 
судову практику вирішення спорів між 
власниками земельних ділянок та 
забудовниками. 

 
Детально тут - https://bit.ly/3tykkeB 

 
Завдання 1.2. Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги 

для налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та 
спрощення доступу до правової допомоги 

 
Захід 1.2.1. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької  області  

17 березня директор Регіонального центру 
Наталія Стьопіна провела зустріч з головами 
територіальних громад в межах співпраці 
регіонального центру та Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Хмельницької області. 
Поінформувала про особливості впровадження 
ринку землі в Україні. 
Детально тут - https://bit.ly/3xihUmC 
 
 
 

 
 
 
Захід 1.2.2. Організація та проведення 
спільних заходів із Регіональним 
координатором Секретаріату 
Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
моніторами НПМ щодо запобігання 
порушенню прав людини 

20 січня директор Регіонального центру 
Наталія Стьопіна з представниками 

https://bit.ly/3tykkeB
https://bit.ly/3xihUmC
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регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та Управління дотримання прав людини Національної поліції України 
обговорили як максимально захистити права затриманих осіб. 

Детально тут - https://bit.ly/2Q7RVO4 
 
Захід 1.2.3. Організація та проведення спільних заходів (навчальних заходів, 
круглих столів, робочих зустрічей) з представниками  Головного управління 
Національної поліції України у Хмельницькій області, Територіального 
управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Управління СБУ у 
Хмельницькій області щодо запобігання порушенню прав людини, 
дотримання вимог під час затримання 
осіб 
 

23 лютого фахівці Регіонального 
центру взяли участь в установчій зустрічі, 
де вирішено започаткувати Регіональну 
платформу «Діалог безпеки».  
 
Детально тут - https://bit.ly/3anW6vU 
 
 
 
 
 

Завдання 1.3.  Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної 
стратегії системи БПД 

 
Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності у 
медіа-середовищі та Захід 1.3.2. Забезпечення оновлення медіа-мапи 

Протягом першого кварталу 2021 року комунікаційниця Регіонального 
центру Оксана Банкова здійснювала моніторинг та оновлення медіа-мапи. На 
виконання Доручень Координаційного центру з надання правової допомоги 
оновлено форму звітування та оновлення медіа даних для працівників 
Хмельницької області.  

У ЗМІ поширювали матеріали як про систему загалом, так і про роботу 
регіонального й місцевих центрів зокрема, публікували правові консультації з 
типових питань, а також приклади успішного захисту, який здійснювали 
адвокати, що співпрацюють з центрами, й фахівці місцевих центрів, бюро.  

Представники центрів 
брали участь у різноманітних 
комунікативних заходах: прес- 
конференціях, круглих столах, а 
також у зйомках сюжетів для 
телебачення, записах на радіо 
тощо. 

 
 

https://bit.ly/2Q7RVO4
https://bit.ly/3anW6vU
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Захід 1.3.3. Висвітлення заходів та інформування населення через 
друковані ЗМІ – забезпечено опублікування актуальної інформації у пресі 12 
разів. 

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли бачити 
у електронних виданнях «ВСІМ», «Є», «День за днем», в газеті «Актуально для 
подолян», «Експрес». 

 

 
 

Захід 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення через  
телебачення 

Протягом кварталу фахівчині активно брали участь у ефірах, давали 
коментар з проблемних і актуальних юридичних 
питань. До прикладу, у зв’язку зі змінами до 
законодавства про мови юристи взяли участь у 
телеефірах: програма «Кава з аналітиком» на каналі 
«Наголос», програмі Віч-на-віч ТРК «Місто», 
телеканалі «Перший ПОДІЛЬСЬКИЙ». 
Детально тут - https://bit.ly/32uriFp 

 
 
 
 

Про перехід сфери обслуговування на українську, як контролюватимуть, 
куди писати скарги і взагалі чи 
потрібно це робити у програмі Віч-
на-віч говоримо із Ольгою 
Чорною, заступницею директора 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Хмельницькій області. 

 
Детально тут – 
https://mistotv.com/45442/ 
 

https://bit.ly/32uriFp
https://mistotv.com/45442/
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Про що потрібно пам’ятати, аби не потрапити у їх пастку і не лише онлайн 
в ефірі програми “Віч-на-віч” розповіла 
адвокатка, фахівчиня Регіонального 
центру Руслана Матущак. 
Детально тут - https://bit.ly/3n3JGOL 
 
 
 
 

Система надання безоплатної правової допомоги запускає проєкт 
«Волонтер БПД» та запрошує до співпраці активістів, що бажають розвиватися 

та допомагати жителям свого регіону 
дізнаватися більше про їхні ж права. Які 
завдання стоятимуть перед волонтерами та які 
переваги участі у проекті говорили 18 березня 
на ТРК «Місто» із Оксаною Банковою та 
Мар’яною Пестун, представницями 
регіонального та місцевого центрів надання 
безоплатної правової допомоги. 

Детально тут - https://mistotv.com/46429/ 
 

Захід 1.3.5. Висвітлення заходів та інформування населення через 
виступи на радіо в мережі провідного мовлення  

 
15 січня заступниця директора Ольга Чорна у ефірі радіо Суспільне 

Поділля розповіла про нововведення 
використання державної мови у сфері 
обслуговування. Детально тут - 
https://bit.ly/3n9PJRU 

 
 
 
 
 

 
04 березня проведено 

інформування населення 
Хмельниччини в ефірі радіо 
Суспільне Поділля “Полудень”. 
начальниця відділу комунікацій 
та правопросвітництва 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій 
області Оксана Банкова та 
юристка Хмельницького 

https://bit.ly/3n3JGOL
https://mistotv.com/46429/
https://bit.ly/3n9PJRU
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місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мар’яна 
Пестун разом розповідали про запуск системою правової допомоги проєкту 
“Волонтер БПД”.  
 

Захід 1.3.6. Висвітлення заходів та інформування населення у 
інтернет-виданнях – фахівчинею забезпечено розміщення 22 публікацій 
 

 
 

Захід 1.3.7. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 
БВПД та співпрацюють із РЦ у Хмельницькій області у інтернет- ресурсах, 
вебсайтах РЦ/МЦ, соціальних сторінках Facebook – забезпечено розміщення 9 
успішних праутик у різних джерелах. 

Адвокат Олександр Андрієвський допоміг клієнтці Славутського бюро 
стягнути з чоловіка кошти на своє утримання, детально тут - 
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https://bit.ly/3dA5YVy. 
 
Адвокатка Тетяна Васильєва довела право клієнта на частину житлового 

будинку - https://bit.ly/3xabENs. 
 
Адвокатка Юлія Горлюк, що співпрацює з Шепетівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, домоглася рішення 
суду про стягнення з фірми коштів (авансу) на користь її клієнта - 
https://bit.ly/2QkYBID. 

 
Адвокатка Валентина Орендарчук, захистила законні права та інтереси 

клієнта та розірвати договір з недобросовісним орендарем - https://bit.ly/3n1Pt7u. 
 
Адвокат Вадим Клюцук, допоміг повернути помилково сплачені кошти 

допоміг адвокат - https://bit.ly/3v7YEX8. 
 

Завдання 1.4. Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи 
правових консультацій «WikiLegalAid» 

 
Захід 1.4.2. Забезпечення підтримання  в актуальному стані правових 

консультацій довідково-інформаційної платформи  “WikiLegalaid” 
Фахівцями Регіонального центру забезпечено перевірку, розміщених на 

платформі правових консультацій на відповідність вимогам Порядку, та їх 
редагування відповідно до графіка перегляду правових консультацій, 
розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 
«WikiLegalAid»: 

• «Реєстр пацієнтів» - відредаговано 18.02.2021 року: Постановою 
КМУ від 10.07.2019 року № 691 затверджено надання комплексної 
послуги "єМалятко" . 

•  «Шахрайство» - відредаговано 19.02.2021 року. 
•  «Необхідна оборона. Особливості кримінально-правового 

регулювання»  - відредаговано 28.02.2021 р.  
• «Необхідна оборона. Особливості кримінально-правового 

регулювання» 30.03.2021р. внесено зміни до статті. 
 

• «Стягнення аліментів за минулий період» - відредаговано 
31.03.2021р. 

•  «Стягнення моральної шкоди, спричиненої кримінальним або 
адміністративним правопорушенням» – відредаговано 30.03.2021р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3dA5YVy
https://bit.ly/3xabENs
https://bit.ly/2QkYBID
https://bit.ly/3n1Pt7u
https://bit.ly/3v7YEX8


12 
 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Завдання 2.1. Забезпечення належної якості послуг що надаються клієнтам 
системи БПД  
Завдання 2.2. Забезпечення здійснення моніторингу якості надання 
адвокатами БВПД 
 

Заступницею начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Русланою Матущак 
протягом І кварталу 2021 року здійснено всі заплановані заходи. Так на 
виконання Річного плану діяльності Регіонального центру фахівчиня провела 25 
спостережень за роботою адвокатів в суді та провела 6 бесід із клієнтами та 5 
анкетувань адвокатів, які співпрацюють з системою БПД. 

Фахівцями Регіонального центру забезпечено детальний розгляд і аналіз 
всіх звернень (заяв, скарг, пропозицій). За результатами - жодних порушень з 
боку працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
адвокатів не виявлено. 
 

Захід 2.1.7. Організація та проведення навчальних семінарів чи інших 
заходів із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають 
БВПД 

15 cічня Директором Регіонального центру Наталією Стьопіною та 
фахівчинями центру проведено в 
онлайн режимі семінар для 
адвокатів, які співпрацюють з 
центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області на тему 
«Застосування положень Закону 
України «Про публічні закупівлі» 
в частині оплати послуг 
адвокатів за надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та відшкодування витрат у 2021 році». 
 
Захід 2.1.5. Проведення моніторингу процедури та якості надання 

безоплатної первинної правової допомоги, наданої працівниками МЦ 
Заступницею начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Русланою Матущак 
протягом І кварталу 2021 року забезпечено проведення спостережень за роботою 
юристів відділу представництва, бюро правової допомоги в судах. Крім того 
фахівчиня проаналізувала якість надання безоплатної первинної правової 
допомоги працівниками місцевих центрів у тому числі відділами бюро праової 
допомоги. 

Якість наданих послуг чітко прослідковується позитивними рішеннями 
судів та подяками від клієнтів. 
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Юристка Красилівського бюро правової допомоги Тетяна Мельничук 
допомогла жінці, яка самотужки виховує маленького сина, через суд стягнути з 

чоловіка кошти на своє утримання. Детально 
тут - https://bit.ly/3xcNnqj. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Юристка Ольга Глазунова Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги підготувала позов про визнання 
протиправними дій Головного управління Пенсійного фонду України в 
Хмельницькій області щодо відмови у перерахунку пенсії та допомогла клієнту 
реалізувати право на перерахунок пенсії. Детально тут - https://bit.ly/3n5i2RF. 

 
Захід 2.1.8. Організація та проведення навчальних семінарів, робочих 

зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації працівників центрів, 
які надають БПД 

Зважаючи на карантинні обмеження у Хмельницькій області, проведення 
навчальних заходів забезпечено фахівцями Регіонального центру в онлайн 
форматі. 

 
12 січня директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та інші 

працівники центру провели тематичний семінар для працівників місцевих 
центрів Хмельницької області на тему «Застосування положень Закону України 
«Про публічні закупівлі» в частині здійснення центрами закупівлі послуг 
безоплатної вторинної правової допомоги у 2021 році» за допомогою сервісу 
ZOOM.  Під час навчання розглянуті наступні питання: 

1. Укладення контракту з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 
правову допомогу на постійній основі. 

2. Укладення договору про оплату послуг адвоката за надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

3. Укладення договору про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

4. Алгоритм дій, що пропонується центрам з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги під час залучення, оплати послуг та відшкодування 
витрат адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
 

https://bit.ly/3xcNnqj
https://bit.ly/3n5i2RF
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29 березня заступниця директора Регіонального центру Ольга Чорна  
розповіла про зміни, які чекають українців з 
огляду на набуття чинності законом «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обліку трудової діяльності 
працівника в електронній формі», під час 
вебінару «Електронна трудова книжка: що 
треба знати керівнику». Захід організовано 
спільно з Хмельницькою обласною 
універсальною науковою бібліотекою в межах 
Європейського тижня цифрової грамотності 
(All Digital Week). 

Детально тут - https://bit.ly/3edWJcH. 
 
Захід 2.1.9. Організація та проведення внутрішніх навчальних заходів 

для підвищення кваліфікації працівників центрів (зміни у законодавстві, 
оновлення знань працівників) 

З метою ознайомлення працівників зі змінами у чинному законодавстві у 
Регіональному центрі постійно забезпечується підвищення кваліфікації 
працівників шляхом проведення тематичних заходів. Так, протягом І кварталу 
2021 року говорили про особливості декларування доходів громадян у 2021 році, 
про зміни законодавства у сфері публічних закупівель та про особливості 
запровадження у Регіональному центрі електронної системи документообігу 
«АСКОД», щодо особливостей реалізації проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство». 

 
Завдання 2.3. Розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ 
 

Протягом І кварталу 2021 року працівники Регіонального центру 
відвідували вебінари та онлайн-лекції, які організовують правові клуби 
PRAVOKATOR. Зокрема прослухано онлайн-вебінари  та онлайн-лекції на такі 
теми:  

- «Відкриття ринку сільськогосподарських  земель»; 
-  «Алгоритм дій правника у справах про визнання заповітів 

недійсними»; 
- “Правові аспекти у сфері земельних відносин”; 
- «Способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб у трудових 

відносинах»; 
- «Відносини власності в багатоквартирному будинку. Законодавче 

формування відносин спільної власності в багатоквартирному будинку.  Окремі 
питання: ЖБК»; 

- «Склад та цільове призначення земель»; 
- «Адміністрування і Ви». 

 

https://bit.ly/3edWJcH
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Також заступницю начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру 
Руслану Матущак обрано 
тренеркою з питань 
земельних правовідносин. У 
зв’язку з цим фахівчиня 
постійно підвищує свою 
кваліфікацію на базі 
правових клубів PRAVOKATOR. 

 
[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 
З метою розширення доступу до БПД 

працівники Регіонального центру забезпечили 
консультування мешканців громади з різних 
правових питань. 

 
28 січня фахівчиня Регіонального 

центру Руслана Матущак спільно з фахівцями 
інших організацій на базі Хмельницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
консультувала мешканців Наркевицької 
селищної територіальної громади, Ленковецької та Вовковинецької сільських 

територіальних громад - 
https://bit.ly/3erWeff. 

25 лютого, заступниця директора 
забезпечила роботу дистанційного 
консультаційного пункту у 
Хмельницькій  обласній бібліотеці для 
юнацтва. - https://bit.ly/3suxs33 

 
 
 
 
 

 
 
25 березня Руслана Матущак, заступниця 

начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру консультувала мешканців сіл 
Михайлівка, Скаржинці, Баламутівка Розсошанської 
сільської територіальної громади за допомогою 
Skype на базі Хмельницької обласної універсальної 

https://bit.ly/3erWeff
https://bit.ly/3suxs33
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наукової бібліотеки - https://bit.ly/3dHfQwB. 
 

25 березня директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна спільно з 
директором Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Григорієм Гоцьким та фахівчинею 
відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з її надавачами Орисею 
Підвальною, з метою оперативного вирішення питань, 
пов`язаних із наданням безоплатної вторинної 
правової допомоги особам, засудженим до 
позбавлення волі, в рамках роботи дистанційного 

пункту доступу провели онлайн консультування для осіб, які відбувають 
покарання у ДУ “Райківецька виправна колонія №78”. 

Засуджених проінформовали про підстави приведення вироку у 
відповідність до норм чинного Закону про кримінальну відповідальність, а також 
проінформовано про порядок звернення та перелік документів, необхідних для 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, 
протягом звітного періоду проведено 2 планових засідання щодо розгляду 
актуальних питань діяльності. 

15-16 січня проведено засідання керівної ради центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області у  ZOOM -
режимі, де розглянуто питання: 

1. Погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2021 рік (КПКВК 
3603020, КПКВК 3603030). 

2. Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2021 рік. 

3. Планування роботи керівної ради на 2021 рік та затвердження плану 
роботи керівної ради на 2021 рік. 

4. Різне. 
26 лютого  проведено 

засідання керівної керівної 
ради центрів з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій 
області у ZOOM -режимі, де 
розглянуто питання: 

1. Погодження 
проєкту Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у 
Хмельницькій області на 2021рік та проєкти річних планів діяльності центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області; 

https://bit.ly/3dHfQwB
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2. Організація заходів на виконання наказу «Про затвердження Плану 
основних заходів цивільного захисту системи надання безоплатної правової 
допомоги на 2021 рік»;  

3. Впровадження у центрах системи електронного документообігу 
АСКОД. 

4. Різне. 
 
Захід 4.1.2. 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 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової 
допомоги від 26.04.2017 року № 145 та з врахуванням карантинних обмежень 
Регіональний з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області забезпечив проведення дистанційного моніторингу 
діяльності місцевих центрів та 4 відділів бюро правової допомоги Хмельницької 
області:  

• Кам’янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

• «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Кам’янець-Подільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

• Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

• «Теофіпольське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

• Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

• «Ярмолинецьке бюро правової допомоги» Хмельницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

• Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

• «Білогірське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
За результатами проведеного дистанційного моніторингу виокремили 

позитивні напрацювання центрів: 
- у зв’язку з введенням карантинних обмежень місцеві центри 

Хмельницької області забезпечили прийом громадян із дотриманням 
карантинних вимог. Крім того застосовуються методи комунікації: скринька 
для кореспонденції, телефонний зв’язок та електронна пошта. Прийом 
документів для отримання безоплатної вторинної правової допомоги 
здійснюється із дотриманням засобів індивідуального захисту (захисні маски, 
респіратори, антисептики) не більше однієї особи в приміщенні з дотриманням 
дистанцій не менше 1,5 метри. Особистий прийом проводиться у випадку 
дотримання обох сторін вимог протиепідеміологічних заходів; 
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- забезпечено проведення нарад, внутрішніх навчань для працівників 
бюро правової допомоги в онлайн режимі (за допомогою засобів зв’язку з 
використанням мережі Інтернет); 

- відповідно до Порядку надання безоплатної правової допомоги 
працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 
допомоги від 28 січня 2019 року №2, місцеві центри надають 
консультації/роз’яснення з правових питань клієнтам у письмовій формі; 

- впроваджено всі можливі засоби правопросвітництва працівниками 
бюро та центрального офісу місцевого центру в межах затверджених 
карантинних обмежень. 

Також на виконання вказівок Координаційного центру з правової 
допомоги керівництво та працівники Регіонального центру брали участь у 
тематичних заходах: нарадах, вебінарах, навчаннях. 

05 січня навчання "Щодо помилок, які допускаються при реєстрації 
договорів у Prozorro». 

25-28 січня наради із керівництвом Координаційного центру з надання 
правової допомоги щодо реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство». 

27 січня нарада з Координаційним центром з надання правової допомоги 
щодо роботи з медіа. 

02 та 09 лютого нарада та навчання щодо роботи в АСКОД 
09 лютого нарада із керівництвом Координаційного центру з надання 

правової допомоги щодо реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство».  

26 лютого нарада із керівництвом Координаційного центру з надання 
правової допомоги щодо організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

01 березня із керівництвом Координаційного центру з надання правової 
допомоги щодо реалізації проєкту "Волонтер БПД". 

12 березня із керівництвом 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги щодо 
вимірювання показників діяльності. 

 
Для виконання покладених 

завдань та впровадження вимог 
наказу Координацiйного центру з 
надання правової допомоги «Про 
затвердження Плану основних 
заходiв цивiльного захисту системи 

надання безоплатної правової допомоги на 2021 рік» вiд 12 лютого 2021 року № 
61-аг у березні організовано робочі зустрічі із керівницею Навчально-
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької  області щодо впровадження заходiв цивiльного захисту у центрах 
Хмельницької області. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.01.2021 року по 31.03.2021 року (за І-й 
квартал 2021 року) регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій 
області було видано 444 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 5  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
• 77  – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
• 273  – для здійснення захисту за призначенням;  
• 38  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  
• 24 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  
• 0  – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 21  – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 
• 6  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  

 
Кругова діаграма щодо розподілу осіб за І-й квартал 2021 року 

 

 


