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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 ІІ 
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 15 заходів, які 
здійснювалися у різних форматах: правові квести, правові уроки, лекції, живі зустрічі. 

26 травня про права та обов’язки 
неповнолітніх у разі адміністративного 
затримання старшокласникам СЗОШ № 6 
міста Хмельницького говорила заступниця 
директора Регіонального центру Ольга Чорна. 
Детально тут - https://bit.ly/3g2xiML. 

 
 
 
 
 
31 травня у формі правознавчого 

квесту юристи центру провели активну зустріч з учнями 6 класу Хмельницького ліцею № 15 імені 
Олександра Співачука. 

 
З нагоди відзначення 01 червня Міжнародного дня захисту дітей фахівці центру провели 

правові уроки, де розповіли про права дітей для: учнів 5-
6 класів Хмельницького ліцею № 17; учнів 1-2 класів  
НВО №1 м. Хмельницького. Для десятикласників обрали 
більш дорослі теми донорства в Україні та волонтерство 
у БПД. 

Детально тут - https://bit.ly/3sfS5RL, 
https://bit.ly/3fZRz5P, https://bit.ly/37JaUmU. 
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Детально тут - https://bit.ly/3m3U0rE, https://bit.ly/3yXnUBL 
 
У спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 м. Хмельницького за традицією фахівці 

Регіонального центру забезпечують проведення двотижневого правового лекторію. У межах 
лекторію учні 10 класу, які поглиблено вивчають право, дізнаються про систему безоплатної 
правової допомоги, проєкти, які реалізовуються в системі, зокрема «Волонтер БПД», про 
медіаграмотність на запрошення розповіла журналістка Світлана Русіна та про особливості 
адвокатської діяльності з адвокатка Руслана Матущак. 
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Детально тут - https://bit.ly/37E1x8d. 

 
14 червня правознавчу гру-

квест «Твої права – твій надійний 
захист» організували з ініціативи 
Хмельницької обласної бібліотеки 
для юнацтва. На запрошення 
завідувачки відділу періодики і 
соціокультурної роботи бібліотеки 
Ірини Міщенко з дітьми спілкувалися 
представниці Регіонального центру 
Оксана Банкова та Руслана Матущак. 
Вони підготували для учнів конкурси 
й вікторини на правову тематику. 
Детально тут - https://bit.ly/3lYQzm5. 

 
 
 
 
 
 
23 червня продовжуючи працювати з учнями вихованцями літнього табору при СЗОШ №7 

міста Хмельницького говорили про булінг і способи реагування на нього. Які дії можна вважати 
булінгом, діти з’ясовували разом із заступницею директора регіонального центру Ольгою Чорною. 
Оксана Банкова на прикладі героїв відомих казок «Хлопчик-мізинчик», «Попелюшка», «Троє 
поросят» зі школярами розглянула типи булерів та поговорили, як реагувати на різні види цькування. 
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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 1 захід. 

14 травня Регіональний центр відзначив молодих науковиць, які 
підняли важливі юридичні питання під час Всеукраїнської онлайн 
науково-практичної конференції за підсумками конкурсу наукових 
робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» 
(до Дня науки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2 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/3xNPLTb. 
 
 
 
Захід 1.1.4. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід для осіб з інвалідністю 

провели 1 захід, а саме 23 квітня розповіла учасникам правопросвітницького заходу на базі 
Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва про права потерпілих учасників від ЧАЕС, 
оформлення статусу, інвалідності, права та гарантій членів їх сімей. 

 
Захід 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на роз'яснення 

змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудових колективах – забезпечено проведено 
низку заходів. 

30 квітня заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Хмельницькій області Ольгою Чорною спільно 
із заступницею начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Хмельницького місцевого центру Орисею 
Підвальною, з метою підвищення рівня правової 
поінформованості громадян, провели захід з 
працівниками Хмельницької обласної 
бібліотеки для юнацтва на тему: "Захист 
авторських прав".  

 
Тісна співпраця Регіонального центру з 

кіноклубом медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Право в об’єктиві», що діє на базі 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки допомогла висвітити для різних мешканців 
Хмельниччини різні правові проблеми. Під час онлайн та офлайн засідань переглянуто дуже різні 
фільми, які обговорювалися фахівцями Регіонального центру як запрошеними експертами. Протягом 
ІІ кварталу 2021 року переглянули такі фільми:  

«Колір фасаду: синій»,  
«Металобрухт», 
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«Ґабріель повідомляє з Чемпіонату світу», 
«Просто зроби це», 
 «Джованні та балет на воді» 

 
Детально тут - https://bit.ly/37CX8Cz, https://bit.ly/3CGAOX3, https://bit.ly/3jMuGnk,  
 

07 квітня фахівчиня Регіонального центру, адвокатка Руслана 
Матущак провела онлайн-коучинг «Ринок землі: що потрібно 
знати», де взяли участь 69 учасників – користувачі публічних 
бібліотек області, власники земельних ділянок та землекористувачі. 

 
Детально тут - https://bit.ly/3yNeQPG. 
 
 
 
 
 
 
23 квітня вебінар «Як не 

потрапити в кредитну пастку» організували фахівчині 
Регіонального центру, де учасники заходу дізналися, як 
безпечно взяти кредит, на що слід звертати увагу, укладаючи 
контракт з фінансовою установою. 

 
Детально тут - https://bit.ly/3AVndth. 
 
 
 
 
 
Захід 1.1.6. Організація та проведення вуличного інформування громади  Хмельницької 

області – проведено 1 захід. 
Напередодні свята  Дня Конституції України юристки Регіонального центру та 

Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спілкувалися з 
мешканцями обласного центру про дотримання конституційних прав громадян. Запитували думку 
містян про те, чи захищені українці від зазіхань на їхні права, які права найчастіше порушують та які 
інструменти слід застосовувати, щоб відновити справедливість. 

А в межах співпраці з Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою 
консультували перехожих зі злободенних питань. З-поміж іншого, люди запитували про особливості 
приватизації земельної ділянки, оформлення спадщини, що перебуває на тимчасово окупованій 
території України, вимоги до започаткування і ведення підприємницької діяльності, оформлення 
пенсії матері, яка доглядає за дитиною з інвалідністю. 

Детально тут - https://bit.ly/3yKWqPy,  https://bit.ly/3jRcDMX. 
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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 робочих зустрічей, навчальних семінарів з 

керівниками громадських організацій (із ГО, які представляють інтереси учасників АТО та 
членів їх сімей, ВПО, соціально вразливих верств населення) 

Проведено запланований 1 захід, 
19 травня директор 
Регіонального центру Наталія 
Стьопіна взяла участь у 
черговому засіданні платформи 
«Діалог безпеки» у 
Хмельницькому. «Доступ до 
медичних послуг в діяльності 
безпекових служб України в 
умовах COVID-19» – де, 
ретельно розглянули два питання 
– забезпечення медичною 

допомогою осіб, які перебувають під контролем безпекових служб та безпека правоохоронців в 
умовах COVID-19. 

Детально тут - https://bit.ly/3k0jiVc. 
 
Захід 1.2.2. Проведення робочих 

зустрічей з начальниками установ 
виконання покарань Хмельницької області 
(кримінально–виконавчої системи області) в 
тому числі проведення роз’яснювальної 
роботи з питань реалізації та захисту прав 
людини 

«Дотримання прав людини під час 
досудового розслідування кримінальних 
проваджень» – тема, яку обговорили в 
Головному управлінні Національної поліції у 
Хмельницькій області. Директорка 
Регіонального центру Наталія Стьопіна порушила питання своєчасного інформування центру про 
випадки затримання осіб, звернула увагу працівників поліції на помилки в оформленні документів, 
які є підставою для призначення затриманим адвоката. 

Детально тут - https://bit.ly/2UfPBq3. 
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Захід 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з керівництвом та/або уповноваженими 
працівниками відділів філії Державної установи «Центр пробації» Хмельницької області в тому 
числі проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації та захисту прав людини та 
представниками центрів пробації 

20 травня обговорили взаємодію між 
учасниками реалізації проєкту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення» за участі Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області, 
Хмельницької обласної прокуратури та 
окружних прокуратур регіону, Головного 
управління Національної поліції в 
Хмельницькій області, філії Центру пробації в 
області, Хмельницького обласного центруів, 
залучених до проєкту «Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні кримінального правопорушення». Детально тут - https://bit.ly/3shOoLJ. 

 
Захід 1.2.4. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-методичним 

центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області 
07 квітня провели зустріч з метою 

навчання та впровадження заходів  Плану 
основних заходiв цивiльного захисту системи 
падания безоплатної правової допомоги на 2021 
рiк у рамках співпраці Навчально-методичним 
центром цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Хмельницької  області з 
Регіональним центром. 

 
 
 
 
 
 

 
Захід 1.2.5. Організація та проведення 
спільних заходів із Регіональним 
координатором Секретаріату 
Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
моніторами НПМ щодо запобігання 
порушенню прав людини 
11 червня у Хмельницькому відбулася 
зустріч представниці Уповноваженого з 
дотримання прав дитини та сім’ї Аксани 
Філіпішиної та представника 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини в центральних областях 
Валерія Ольхового з партнерами 
регіонального представництва 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини в Хмельницькій області – 

державними інституціями та громадськими організаціями. 
Детально тут - https://bit.ly/3AVqJnt, https://bit.ly/2Xn5fRH. 
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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 другого кварталу 2021 року комунікаційниця Регіонального центру Оксана Банкова 

здійснювала моніторинг та оновлення медіа-мапи. На виконання Доручень Координаційного центру з 
надання правової допомоги оновила форму звітування та оновлення медіа даних для працівників 
Хмельницької області.  

У ЗМІ Оксана Банкова поширювала 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.3.3. 
Висвітлення заходів та 
інформування населення 
через друковані ЗМІ – 
забезпечено опублікування 
актуальної інформації у 
пресі 19 разів. 

Публікації про 
безоплатну правову 
допомогу мешканці краю 
могли бачити у електронних виданнях «ВСІМ», «Є», «День за днем», в газеті «Актуально для 
подолян», «Експрес».  
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Крім того на виконання комунікаційного плану протягом кварталу розміщено консультації на 

сайті системи: https://bit.ly/3CO8kup, https://bit.ly/3yRnigW, https://bit.ly/3sfRGPz, 
https://bit.ly/3iND46Y, https://bit.ly/3AL2A2S, https://bit.ly/3yN7cox, https://bit.ly/3xOgcIH, 
https://bit.ly/3xH5dAI,  

Захід 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення через  телебачення 
До прикладу, у зв’язку зі змінами до 

законодавства про кредитні зобов’язання та 
інші важливі юридичні теми взяли участь у 
телеефірах: програмі Віч-на-віч ТРК 
«Місто», телеканалі «Перший 
ПОДІЛЬСЬКИЙ».  

 
 
 
 
 
 

З нагоди святкування 10-річчя з часу ухвалення Закону 
України "Про безоплатну правову допомогу" заступниця 
директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Ольга 
Чорна та директор Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Григорій Гоцький 
розповіли в ефірі Телеканал Перший Подільський наскільки 
активно жителі Хмельниччини користуються своїм правом на 
безоплатну правову допомогу і з якими питаннями найчастіше 
звертаються до місцевих центрів та бюро. 

Детально тут – 
https://www.youtube.com/watch?v=Pp5vkJH_PU4 

 
Про права дітей в ефірі програми “Віч-на-віч” розповіла адвокатка, фахівчиня Регіонального 

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

Про те, як змінилася система безоплатної правової допомоги за 10 років, як розширилося коло 
її клієнтів, з якими питаннями найчастіше звертаються по допомогу, які проєкти наразі реалізують 
фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 в ефірі «Українського радіо «Поділля-Центр» відповідали фахівчині Регіонального центру з Ольга 
Чорна та Оксана Банкова. Детально тут - https://www.youtube.com/watch?v=tlHSR9Kl9gg 

 
Захід 1.3.6. Висвітлення заходів та інформування населення у інтернет-виданнях – 

фахівчинею забезпечено розміщення 21 публікації: 

 
 

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 успішних практик у 14 різних джерелах. 

Адвокатка Валентина Орендарчук, попри значний термін, що минув після смерті матері, 
допомогла клієнтці Білогірського бюро правової допомоги реалізувати право на успадковану 
земельну ділянку - https://bit.ly/3yPpvJt 
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Адвокат Вадим Клюцук, допоміг запобігти стягнення з клієнтки банку заборгованість за 
кредитом – https://bit.ly/3jSeKjC. 

Адвокат Володимир Процик допоміг чоловіку вирішити питання щодо припинення 
трудових відносин і визначення статусу безробітнього, детально тут - https://bit.ly/3CNXAfn 

 
Захід 1.3.9. Розміщення, інформаційних матеріалів зовнішньої реклами, як соціальної  на 

вулицях, громадському транспорті, на відповідних дошках оголошень в установах, організаціях, 
спеціально відведених місцях 

На виконання "Проєкту "Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство" підготовлено та розміщено сіті-лайти та білборди 

у найбільш населених 
районах міста 
Хмельницького для 
інформування 
населення про 
можливість звернення 
до найближчої точки 
доступу до БПД.  

 
 
 

Захід 1.3.11. Провести широкомасштабну 
інформаційну кампанію у ЗМІ з метою залучення нових 
адвокатів до участі у конкурсі адвокатів, які надають 
БВПД 

На виконання наказу Міністерства юстиції України 
від 24.05.2021 № 1687/7 «Про проведення конкурсу з 
відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги» забезпечили розміщення 
оголошення  про проведення з 28 травня по 02 серпня 2021 
року конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 
 
 

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

Заходи 1.4.1. Розроблення та розміщення правових консультацій на довідково-
інформаційній платформі  “WikiLegalaid” в установленому порядку  та 1.4.2. Забезпечення 
підтримання  в актуальному стані правових консультацій довідково-інформаційної платформи  
“WikiLegalaid” 

Фахівцями Регіонального центру забезпечено розроблення нової консультації, оновлення та 
перевірку вже 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»: 
 28.04.2021 перевірено на актуальність та доповнено консультацію "Кримінальна 

відповідальність за зловживання опікунськими правами". 
 31.05.2021  перевірено та доповнено консультацію "Право на захист в кримінальному 

процесі". 
 04.06.2021 відредаговано та перевірено актуальність консультації : "Конституційна скарга".  
 30.06.2021 створено нову консультацію за погодженою з координаційним центром з надання 

правової допомоги темою: "Звільнення від адміністративної відповідальності при 
малозначності правопорушення"  

 25.06.2021 перевірено та відредаговано консультацію "Мобінг: поняття, різновиди, причини, 
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наслідки". 25.06.2021 - перевірено правову консультацію "Умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження". 

 
[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 ІІ кварталу 2021 року 
здійснено всі заплановані заходи. Так на виконання Річного плану діяльності Регіонального центру 
фахівчиня провела 30 спостережень за роботою адвокатів в суді та провела 9 бесід із клієнтами та 15 
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 

24 червня заступниця начальника відділу забезпечення 
якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 
надавачів Регіонального центру, адвокатка Руслана Матущак 
взялу участь в якості тренера у одноденному тренінгу 
«ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ».  

Захід проводився в рамках проекту «Активізація 
місцевих громад на боротьбу проти домашнього насильства» за 
підтримки Посольства Німеччини в Києві для адвокатів та 
працівнників БПД. Руслан Матущак висвітила питання – 
«Діяльність правника (юриста, адвоката), щодо захисту прав та 
законних інтересів особи, яка постраждала від домашнього 

насильства. Судова практика у адміністративних та кримінальних справах.» 
 
Захід 2.1.5. Проведення моніторингу процедури та якості надання безоплатної первинної 

правової допомоги, наданої працівниками МЦ 
Заступницею директора Ольгою Чорною та заступницею начальника відділу забезпечення 

якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Русланою 
Матущак протягом ІІ кварталу 2021 року забезпечено проведення спостережень за наданням БПД 
правниками центрів у тому числі роботою юристів відділу представництва, бюро правової допомоги 
в судах. Крім того фахівчині 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. 

 
 

Ігор Рибак  фахівець Кам’янець-Подільського місцевого центруз 
надання БВПД  допоміг вирішити питання щодо призначення 
субсидії. 
Детально тут  -https://bit.ly/3xT8MnC. 
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Отримавши відмову нотаріуса в оформленні спадкових 

прав, чоловік звернувся до Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Встановити факт прийняття спадщини та місце її відкриття 
чоловіку допомогла юристка місцевого центру Олександра 
Боровик. 
Детально тут - https://bit.ly/2VY4oGT 

 
 
 
 
 
Анастасія Неборецька юристка Новоушицького бюро правової 

допомоги Кам’янець-Подільського місцевого центру допомогла 
клієнтці реалізувати право на спадщину. Детально тут - 
https://bit.ly/3yIv0tz 

 
Двічі йти до суду довелося мешканці Білогір’я, щоб отримати 

спадщину після смерті двоюрідного брата: спершу, щоб довести 
родинні зв’язки з покійним, а відтак – щоб продовжити термін 
прийняття спадщини. В обох випадках допомагали жінці в 
Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, а саме начальниця Білогірського бюро правової 
допомоги Юлія Піхотинська. Детально тут - https://bit.ly/3AJlxD2 
 
 

До Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги звернувся колишній 
армієць. Він поскаржився, що Головне управління Пенсійного 
фонду України в Хмельницькій області відмовило йому в 
перерахунку пенсії на підставі оновленої довідки про розмір 
грошового забезпечення. 
Юристка місцевого центру Анастасія Андрєєва довела в суді, 
що вимога пенсіонера до Пенсійного фонду була 
обґрунтованою: відповідача зобов’язали перерахувати пенсію. 
Детально тут - https://bit.ly/3m8sglJ. 
 

 
 
 

Ірина Панасюк фахівчиня Славутського бюро правової 
допомоги Шепетівського місцевого центру допомогла клієнту 
відновити свої права. А саме визнання розповсюджуваної 
сусідкою інформації недостовірною та такою, що порушує 
право чоловіка на повагу до його честі й гідності, а також про 
стягнення з жінки компенсації за моральну шкоду. Детально тут 
-https://bit.ly/3m315Zy 
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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. 

У травні комунікаційниця Регіонального 
центру Оксана Банкова провела кілька навчань 
щодо комунікаційної та правопросвітницької 
діяльності у системі БПД з юристами БПД 
Хмельниччини. 

 
14 травня за допомогою сервісу ZOOM провели навчання для 

працівників МЦ та відділів бюро щодо правильності написання 
письмових консультації із земельних питань. Директорка Регіонального 
центру Наталія Стьопіна зосередила увагу на вимогах "Проєкту 
"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 
Експертка, Руслана Матущак детально зупинилася на основах 
написання консультацій: дотримання вимог нормативнох бази, строків 
надання правової допомоги та зрозумілість написання консультації для 
клієнтів БПД. 

 
 
 
 
 
 
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 ІІ кварталу 2021 року говорили про особливості декларування доходів 
громадян у 2021 році, про зміни законодавства у сфері кредитних зобов’язань, трудового та 

земельного законодавства щодо особливостей реалізації проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». 

 
07 квітня фахівчиня 

Регіонального центру, 
адвокатка Руслана Матущак 
провела онлайн-коучинг 
«Ринок землі: що потрібно 
знати», де взяли участь 69 
учасників – користувачі 
публічних бібліотек області, 
власники земельних ділянок та 

землекористувачі. Детально тут - https://bit.ly/3yNeQPG. 
23 квітня вебінар «Як не потрапити в кредитну пастку» 

організували фахівчині Регіонального центру, де учасники 
заходу дізналися, як безпечно взяти кредит, на що слід звертати увагу, укладаючи контракт з 
фінансовою установою. Детально тут - https://bit.ly/3AVndth. 
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Завдання 2.3. Розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 
 

Протягом ІІ кварталу 2021 року працівники Регіонального центру відвідували вебінари та 
онлайн-лекції, які організовують правові клуби PRAVOKATOR.  

Із земельних питань на виконання фахівці Регіонального центру заступниця директора та 
адвокатка Руслана Матущак взяли активну участь. Варто зауважити, що у більшості випадків 
Руслана Матущак виступала експерткою під час онлайн тренінгів: 

 «Спадкування земельної ділянки/пая за 
законом», 

 «Право постійного користування земельною 
ділянкою», 

 «Основні питання у сфері земельних 
правовідносин», 

 «Безоплатна приватизація земельної ділянки» 
 «Землі у власності територіальної громади» 
 Порядок прийняття та вступу в спадщину» 
 «Склад та цільове призначення землі. Порядок 

охорони землі» 
 «Руйні

вники земельних міфів» 
 «Оренда земельної ділянки» 
 «Державний земельний кадастр та кадастрова 

карта» 
 «Встановлення меж земельної ділянки та 

визначення координат на місцевості» 
 «Право постійного користування земельною 

ділянкою» 
 «Земельний сервітут. Суперфіцій. 

Емфітевзис» 
 

З профільних питань БПД:  
 «Проблемні питання судової практики щодо притягнення до адміністративної та 

кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав громадян»,  
 «Виконання рішень ЄСПЛ»,  
 «Проведення окремої процесуальної дії»,  
 «Організаційні питання, пов'язані із забеспеченням надання БВПД для проведення 

окремої процесуальної дії»,  
 «Особливості розподілу доручень між адвокатами. Обмін кращими практиками». 

У деяких фахівці брали участь у якості експетів. До прикладу директорка Регіонального 
центру Наталія Стьопіна взяла активну участь у заході «Розбудова стандартів якості надання 
безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах». 
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[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. 
08 квітня юристи Регіонального центру  спільно з директором та юристкою Хмельницького 

місцевого центру  взяли участь уконсультуванні засудженого РВК №78 за допомогою zoom 
конференції (за особистим проханням, тобто за потребою). Питання стосувалося порядку 
посвідчення довіреності та можливі шляхи отримання БПД. 

 
24 травня в 

рамках реалізації 
проєкту "Програма 
"Прискорення 
приватних 
інвестицій у 
сільське 
господарство", 
Руслана Матущак 
взяла участь у 
виїзному прийомі громадян у с. Рудня Летичівської 
селищної об`єднаної територіальної громади. Під час прийому, громадянам надано правові 
консультації із земельних питань, зокрема про порядок безоплатної приватизації земельних ділянок, 
укладання, зміну та розірвання договорів оренди землі, встановлення меж земельних ділянок. Також 
роз`яснено порядок та підстави звернення для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Варто зауважити, що за допомогою телефонного зв’язку відбувається щоденне 
консультування засуджених осіб директоркою Регіонального центру Наталією Стьопіною. 

Напередодні свята  Дня Конституції України юристки Регіонального центру та 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спілкувалися з 
мешканцями обласного центру про дотримання конституційних прав громадян: про особливості 
приватизації земельної ділянки, оформлення спадщини, що перебуває на тимчасово окупованій 
території України, вимоги до започаткування і ведення підприємницької діяльності, оформлення 
пенсії матері, яка доглядає за дитиною з інвалідністю. Детально тут - https://bit.ly/3yKWqPy,  
https://bit.ly/3jRcDMX. 

 
Завдання 3.2.  Розвиток мережі волонтерів БПД / 

Амбасадорів БПД 
 

Захід 3.2.1. Участь у реалізації всеукраїнського 
проєкту з впровадження волонтерської діяльності у сфері 
надання безоплатної правової допомоги 

04 квітня комунікаційниця Регіонального центру 
Оксана Банкова взяла участь у VIІ Всеукраїнському форумі 
взаємодії та розвитку ГО «Let’s do it, Ukraine» у 
Хмельницькій області в онлайн-форматі, де детально 
розповіла про Проєкт «Волонтер БПД». 
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З метою залучення нових бажаючих до волонтерства фахівчині Регіонального центру активно 
поширювала інформацію серед учнівської та студентської молоді Хмельницького. 

 

 
 

Завдяки зусиллям залучено нових активних волонтерів: 
 

 
 

[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. 

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

1. Підбиття підсумків роботи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Хмельницької області за І квартал 2021 року. 

2. Щодо реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». 

3. Аналіз проведених Регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області 
моніторингів діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (в 
тому числі відділів бюро правової допомоги). 

4. Аналіз  отриманих протягом І кварталу 2021 року звернень (скарг, заяв). 
5. Різне. 

30 червня проведено засідання керівної керівної ради центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області у ZOOM -режимі, де розглянуто питання: 
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1.  Підбиття підсумків роботи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Хмельницької області за І півріччя (у тому числі за ІІ квартал) 2021 року. 

2. Підготовка бюджетних запитів на 2022 рік. Подання бюджетної та фінансової звітності за ІІ 
квартал і І півріччя 2021 року. 

3. Затвердження змін до Планів діяльності на 2021 рік. 
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, Плану виїзного або дистанційного спостереження за діяльністю місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області на II-IV квартали 2021 
року, затвердженого Наказом Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області № 12-ОД від 06.05.2021, а також  на підставі наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 16.03.2020 року «Про організацію роботи 
Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень на період 
карантину» № 124-аг ( зі змінами та доповненнями) проведено всі заплановані спостереження. 

 
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; 

- 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. 

14.04. - у зв'язку із затвердженням нового Порядку 
моніторингу участь у онлайн-зустрічі щодо тлумачення його 
положень та питань щодо нового порядку звітування; 

15.04. – участь у онлайн-зустрічі з комунікації, про 
зміни у медіазвітуванні, а також результати медіаактивності у 
І кварталі та подальші кроки» 

16.04. - щодо реалізації проєкту " Волонтер БПД" , а 
також з інших питань правопросвітницької діяльності; 

27.04. - щодо стану реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство»; 

17.05. - щодо правильності написання письмових консультацій з земельних питань у рамках 
виконання проєкту ППІуСГ та на додаток до листа від 13.05.2021 №001/04.4-08/862 

17.05. –участь у  робочій зустрічі щодо ФОП 
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З метою популяризації та поінформаності про діяльність Регіонального центру фахівці брали 
участь у різноманітних заходах. До прикладу, 17 травня заступниця директора Ольга Чорна взяла 
участь у дискусії ГО «Юрфем» на тему  «Діти свідки = діти постраждалі: Стамбульська конвенція та 
практика суду», а 10 червня директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна для психологів 
навчальних закладів Хмельницької області провела онлайн навчання щодо особливостей реалізації 
проєкту з відновного правосуддя. 

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.04.2021 року по 30.06.2021 року (за ІІ-й квартал 2021 
року) Регіональним центром видано 518 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 9  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 102  – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 298  – для здійснення захисту за призначенням;  

 36  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях;  

 39 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру;  

 0  – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 23  – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПК; 

 11  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за ІІ-й квартал 2021 року 

 




