
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Регіональним центром з надання БВПД  

у Рівненський області річного плану діяльності  

на 2021 рік у 3 кварталі 
 
 
 
 

ЗМІСТ: 
 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

[1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги. 

 

 

[2.] Клієнти отримують якісно послуги БПД. 

 

 

[3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

 

 

[4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 

 

 

 

 

  



Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 

[1.] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги. 
 

Рівненщину відвідали представники Уповноваженого Верхової Ради України 

з прав людини. В рамках робочої поїздки на Рівненщину представники 

Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини завітали  до Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській області . Під час зустрічі з фахівцями 

системи БПД Рівненщини, 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.  

«Консолідація зусиль державних 

інституцій та громадськості задля 

забезпечення дотримання 

конституційних прав громадян» – цій 

темі був присвячений круглий стіл, який 

відбувся у стінах Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області. 

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. Сьогодні ж, на зустріч з 

представником Уповноваженого 

Верховної ради України з прав 

людини в північних областях 

Вікторією  Пєховою, представником 

Уповноваженого Верховної ради 

України з прав людини з дотримання 

соціальних та економічних прав Оленою Степаненко та   начальником відділу 

права на охорону здоров’я Департаменту моніторингу соціальних прав 

Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Віталієм 

Легковим було запрошено представників громадських організацій, що працюють у 

різних сферах.  Зокрема, це представники ГО «Ангели життя», БО «FreeZone», ГО 

«Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка», ГО «Мережа 100% життя 

Рівне», ГО «Кримська діаспора Рівненщини», ГО «Рівненська обласна екологічна 



спілка», ГО  «Активне Рівне», ГО «Екоклуб», ГО «Всеукраїнський патріотичний 

рух «Гідність Нації», ГО «Ресурсний центр підтримки ОСББ Рівненщини» та 

Асоціації  громадських радників України. 

 Ще 25 адвокатів виявили 

бажання співпрацювати з 

системою БПД Рівненщини. 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  представники Ради адвокатів Рівненської 

області, судів, наукового середовища та Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області. Голова комісії – 

директор Регіонального центру Василь Овдіюк. 

Розпочався конкурс 28 травня 2021 року. На першому етапі адвокати 

заповнювали онлайн анкету та надсилали на розгляд комісії необхідний пакет 

документів. Від Рівненської області до участі у конкурсі зареєструвалось 25 

адвокатів. 

Протягом 1  – 11 липня 2021 року 25 адвокатів 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. 

Це – другий етап конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання вторинної правової допомоги, що 

проходить шляхом проведення  індивідуальних співбесід, та триватиме до 22 

липня. Адвокати, які пройдуть 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. 

 На Рівненщині 

нагороджено найкращих 

волонтерів системи БПД регіону. 

Проєкт «Волонтер БПД» 

реалізовується з березня 2021 

року. За 4 місяці з центрами 

БВПД області підписано 49 

договорів про провадження 

волонтерської діяльності. 

Сьогодні ж, у стінах 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області 

пройшов круглий стіл, під час 

якого обговорено головні  здобутки та проблеми волонтерської діяльності в 

системі БПД а також нагороджено грамотами найбільш активних волонтерів. 

Студенти, науковці, адвокати, громадські активісти та представники інших 

професій –  усіх цих людей об’єднав в одну спільноту волонтерський рух системи 

БПД Рівненщини. Проєкт «Волонтер 

БПД» набув неабиякої популярності на 

Рівненщині. Десятки краян пройшли 

дистанційний навчальний курс «Основи 

волонтерської діяльності», отримали 

сертифікат та уклали договір про 

провадження волонтерської діяльності у 

сфері надання безоплатної правової 

допомоги. Серед волонтерів системи 

БПД Рівненщини є навіть цілі «родинні 

підряди». Іванна Голуб – адвокатка, яка 

співпрацює з системою БПД 

Рівненщини, дізнавшись про проєкт «Волонтер БПД», відразу вирішила до нього 

долучитись. Зацікавився проєктом і її син, студент Станіслав Голуб. Відтак 

«родинний підряд» Голубів взявся активно працювати над підвищенням рівня 

правової обізнаності населення шляхом правопросвітництва, зокрема серед 

молоді. Відтак, за успішну волонтерську діяльність у сфері надання безоплатної 

правової допомоги, активну громадянську позицію та сприяння у реалізації 

державної політики щодо захисту прав громадян директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк нагородив грамотами 14 

найактивніших волонтерів системи БПД Рівненщини. 

Перепади напруги електроенергії не є чимось рідкісним у помешканнях 

багатьох українців. Але мало хто знає, як діяти в таких ситуаціях, щодо   

відшкодування пошкодженого майна. “Як діяти громадянами, якщо вони зазнали 

збитків внаслідок аварії електромережі?” ” – тема виступу адвоката, яка 

співпрацює з системою БПД Рівненщини Тетяни Бідюк у  програмі “Сьогодні. 

Головне” на телеканалі “Суспільне Рівне”.  



1. Коли відбувається стрибок напруги, внаслідок чого побутові прилади 

вийшли з ладу, хто несе за це відповідальність? Як діяти споживачам, до кого 

звертатися? 

2. Яка роль органів місцевого самоврядування у таких ситуаціях? (телефони 

гарячих ліній)? 

3. Які закони регулюють діяльність підприємств, що надають послуги? Які 

захищають інтереси громадян? 

Відповіді на ці та багато інших питань   у студії телеканалу “Суспільне Рівне” 

 дала адвокатка, яка співпрацює з системою безоплатної правової допомоги 

Рівненщини Тетяна Бідюк. 

Посилання на програму “Сьогодні.Головне” на телеканалі “Суспільне Рівне”.  
 

 https://youtu.be/0pfNCNUGX3I 
 

 Фахівці системи БПД активно 

долучились до відзначення Дня 

міста Рівне. Консультування просто 

неба та правопросвітництво: 

фахівці системи БПД Рівненщини 

працювали на Майдані 

Незалежності! Представники 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області та 

Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД а також волонтери 

БПД присвятили один робочий 

день правопросвітництву та консультуванню саме на центральній площі міста. 

Майдан Незалежності – серце Рівного. В День міста тут нема де яблуку 

впасти. Концерти творчих колективів, ярмарки, виставки спецтехніки, змагання 

силовиків – програма святкування насичена різноманітними заходами, долучились 

до яких і фахівці Регіонального та 

Рівненського місцевого центрів з 

надання БВПД та волонтери БПД. 

Під час інформаційно – 

правопросвітницького заходу 

 фахівці центрів БВПД 

розповідали  рівнянами та гостями 

міста про роботу системи 

безоплатної правової допомоги та 

мережі точок доступу до БПД, 

куди громадяни можуть звертатись 

за правовою консультацією чи для 

https://youtu.be/0pfNCNUGX3I


захисту своїх порушених прав. Цього дня перехожі мали змогу отримати правову 

консультацію навіть не звертаючись до центру БВПД, а –  безпосередньо  на 

Майдані Незалежності від фахівців Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД. Здебільшого громадян цікавили питання нарахування пенсії, аліментів та 

інших виплат. Декілька осіб хотіли почути думку юриста щодо законодавчого 

регулювання сфери ЖКГ та ринку землі. Зрештою, усі охочі отримали вичерпні 

правові консультації, декому також фахівці запропонували звернутись 

безпосередньо до центру з документами для глибшого вивчення питання. Також 

від працівників системи БПД  люди отримали  інформаційні буклети та візитівки з 

контактами центрів БВПД Рівненщини. 

На Рівненщині продовжує 

розширятись коло партнерів 

залучених до реалізації проєкту 

відновного правосуддя. 

Директор Регіонального центру 

з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Рівненській області Василь 

Овдіюк підписав Меморандум 

про співпрацю з Комунальним 

закладом «Рівненський центр 

соціально-психологічної 

допомоги» Рівненської обласної 

ради в особі очільниці закладу Тетяни Токарчук. З поміж іншого, меморандумом 

закріплена співпраця у реалізації пілотного проєкту «Програма відновлення 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

На Рівненщині з 2020 року впроваджується проєкт «Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені кримінального 

правопорушення». Програма включає в себе скоординовану організацію 

ефективної комунікації між правопорушниками та потерпілими з метою 

забезпечення відшкодування заподіяної шкоди та максимально раннього 

виведення неповнолітніх з кримінального процесу. Підписання вищезгаданого 

меморандуму стало результатом не лише налагодження комунікації між 

представниками державних інституцій, але й наслідком діяльності волонтерів 

БПД, які займаються популяризацією системи безоплатної правової допомоги. На 

останок,  присутні підписанти меморандуму та волонтери БПД домовились щодо 

проведення спільних правопросвітницьких та комунікативних заходів на 

виконання цілей меморандуму. 
 

 

 

 



[2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 
 

Фахівці Регіонального центру відвідали 

ДУ «Рівненський слідчий ізолятор». 

Правопросвітницький захід на тему сімейних 

правовідносин, оцінювання якості послуг, що 

надаються ув’язненим адвокатами системи 

БПД, робоча зустріч з новопризначеним 

начальником Державної установи 

«Рівненський слідчий ізолятор» – таким 

насиченим видався день начальника відділу 

організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області 

Олександра Кузика та начальниці відділу 

забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Світлани Бідюк, які відвідали Рівненський СІЗО.  

Захист прав засуджених та ув’язнених є одним із пріоритетів в діяльності 

системи БПД. Відтак, фахівці центрів з надання БВПД та адвокати, що працюють 

за контрактами, забезпечують складання документів процесуального характеру, 

здійснення представництва інтересів та захист особи, засудженої до покарання у 

вигляді позбавлення або обмеження волі, що дає доступ до правової інформації та 

правосуддя вказаної категорії громадян. Задля підвищення рівня правової 

поінформованості ув’язнених, засуджених осіб а також персоналу щодо захисту 

свої прав, працівники Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

систематично відвідують місця несвободи. 

З огляду на специфіку 

роботи Державної установи 

«Рівненський слідчий ізолятор», 

а саме  – перемінний склад 

ув’язнених та засуджених, що тут 

утримуються, виникає постійна 

потреба у  проведені 

консультацій з правових питань  

та правопросвітницьких заходів 

фахівцями системи безоплатної 

правової допомоги.  

Перебування чоловіка або 

дружини за ґратами – 

випробування через яке вдається пройти далеко не кожному подружжю. Тому на 

правову інформацію, що стосується сімейних правовідносин, завжди є запит в 



ув’язнених осіб. Відтак, для цієї категорії громадян начальник відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Олександр Кузик провів правопросвітницький захід, 

під час якого  розповів про укладання або розірвання шлюбу, поділ майна, 

нарахування та стягнення аліментів, оформлення опіки або позбавлення 

батьківських прав. 
 

[3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 
 

На Рівненщині десятки представників ОТГ долучились до онлайн-семінару 

для працівників територіальних громад. Представники  органів місцевого 

самоврядування переважної більшості територіальних громад нашого краю 

долучились до онлайн-семінару організованого фахівцями системи БПД 

Рівненщини. Під час заходу 

його учасники не лише 

поглибили свої знання щодо 

безоплатної правової допомоги 

але й дізнались більше про 

перспективи, які для них може 

відкрити співпраця органів 

місцевого самоврядування з 

центрами та бюро безоплатної 

правової допомоги.  

Коротка розповідь про 

систему безоплатної правової 

допомоги, компетенцію регіонального та місцевих центрів безоплатної вторинної 

правової допомоги, діяльність бюро правової допомоги, категорії осіб, що мають 

право на первинну та вторинну правову допомогу – з цього почалось знайомство 

працівників територіальних громад області з системою БПД. Децентралізація та 

адміністративна реформа в 

Україні відчутно вплинула на 

роботу органів місцевого 

самоврядування. Створено нові 

громади, які отримали більше 

повноважень. Як розповідають в 

Асоціації міст України – на 

шляху до цих змін виникало 

чимало питань, вирішення яких 

потребувало фахових правових 

знань. «Система безоплатної 

правової допомоги на захисті 



прав громадян. Взаємодія системи безоплатної правової допомоги з органами 

місцевого самоврядування» – така тема виступу директора Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД Алли Негрей. Очільниця центру на одному прикладі із 

життя розповіла про важливість виїзної роботи фахівців центру. А ось директор 

Сарненського місцевого центру з надання БВПД Юлія Міхнова підготувала 

виступ на тему «Інструменти співпраці з системою БПД: партнери, спільні заходи 

та проєкти». На завершення онлайн-семінару учасники заходу не лише 

домовились про налагодження співпраці але й окреслили майбутні напрямки 

роботи, які будуть покладені в основу меморандумів про співпрацю, що будуть 

підписані найближчим часом. 

На Рівненщині популяризують 

програму відновного правосуддя 

серед об’єднаних територіальних 

громад. Програма «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення» вже 

тривалий час вдало реалізується на 

Рівненщині. Проте, основною 

перепоною для більш ефективного 

втілення цього проєкту залишається 

низька обізнаність населення щодо програми та її можливостей. Відтак, фахівці 

системи БПД проводять систематичну роботу щодо популяризації програми серед 

населення. Про роль органів місцевого самоврядування та їх потенційну участь у 

реалізації проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчиненні кримінального правопорушення» нещодавно розповів заступник 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Сергій 

Іллюк під час круглого столу, що пройшов у форматі онлайн. До заходу 

долучились представники об’єднаних громад Дубенського та Рівненського 

районів. 

Відтак, важливо не лише зміцнювати взаємодію відомств але й активізувати 

інформаційну роботу з населенням щодо можливостей Програми, наголосив 

Сергій Іллюк. У Рівненській області над впровадженням Програми працюють 

представники системи БПД області, працівники обласного центру соціальних 

служб, прокуратури, органів пробації та ювенальної превенції, психологи, 

громадські діячі та інші, які увійшли до складу відповідної міжвідомчої робочої 

групи. Разом з тим, важлива роль тут відведена саме органам місцевого 

самоврядування. Адже, часто неповнолітні правопорушники – це жителі 

віддалених сіл і саме на місцях фахівці можуть більш ефективно здійснювати 

соціальний патронаж, над дітьми, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах, що і штовхнуло їх одного разу переступити межу закону. Також серед 



проблемних питань учасники круглого столу виокремили та обговорили судову 

практику щодо застосування в рішеннях суду інформації про заходи 

ресоціалізації, роль адвоката-посередника та ресоціалізацію неповнолітніх, які 

проживають у віддалених районах. 

 На Рівненщині представники 

Асоціації міст України долучаються до 

реалізації проєкту відновного 

правосуддя. Директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській 

області Василь Овдіюк підписав 

Меморандум про співпрацю з 

Рівненським регіональним відділенням 

Асоціації міст України, в особі 

виконавчої директорки Тетяни Грещук. 

З поміж іншого, меморандумом закріплена співпраця у реалізації пілотного 

проєкту «Програма відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». Цій події передували перемовини та проведені 

спільно декілька заходів для представників органів місцевого самоврядування 

Рівненщини.   

На Рівненщині з 2020 року 

впроваджується проєкт «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчинені 

кримінального правопорушення». 

Програма включає в себе 

скоординовану організацію 

ефективної комунікації між 

правопорушниками та потерпілими з 

метою забезпечення відшкодування 

заподіяної шкоди та максимально 

раннього виведення неповнолітніх з кримінального процесу. Вона дає шанс 

неповнолітнім правопорушникам визнати свою помилку, відшкодувати завдану 

шкоду, примиритись з потерпілою стороною і тим самим бути звільненими від 

кримінального покарання. Відтак, серед кола партнерів, які можуть бути задіяні до 

реалізації заходів Програми тепер і Рівненське Регіональне відділення 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст 

України», що закріплено підписаним меморандумом.  Його мета – співпраця 

Сторін з надання юридичної, інформаційної, консультативної допомоги, 

своєчасних, гарантованих та кваліфікованих послуг з метою захисту 

конституційних прав і свобод людини та громадянина, вдосконалення системи 

безоплатної правової допомоги та надання правничих послуг, об’єднання зусиль 



щодо роз’яснювальної роботи серед громадян з питань захисту та відстоювання 

 прав і свобод  громадян; здійснення освітньо-профілактичної роботи щодо 

пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ, 

попередження насильства у сім’ї та реалізації проєкту відновного правосуддя 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». 
 

[4.]  Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 

У Рівному відбулось чергове 

засідання Регіональної платформи 

«Діалог безпеки», до якого 

долучились фахівці системи 

БПД.У стінах Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Рівненській області відбулось 

засідання  Регіональної платформи 

взаємодії державних безпекових 

служб та громадянського 

суспільства «Діалог безпеки». 

Цього разу темою зустрічі було питання доступу до медичних послуг в діяльності 

безпекових служб України в умовах COVID-19. 

Під час зустрічі фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області, Головного управління 

Національної поліції в Рівненській області, Управління дотримання прав людини 

Національної поліції України, Управління патрульної поліції, Служби безпеки 

України, Збройних сил України, Національної служби здоров’я України, 

Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА 

та представники громадських 

організацій порушили низку 

проблемних питань, що виникають 

у наданні доступу до медичних 

послуг в роботі безпекових служб 

під час пандемії. 

Розпочато роботу Регіональної 

платформи «Діалог безпеки» з 

обговорення результатів 

попереднього засідання. Нагадаємо, 

минулого разу учасники платформи 

порушили питання безпеки 



затриманих осіб та працівників правоохоронних органів при здійсненні заходів, 

які передбачають обмеження свободи громадян. За результатами зустрічі було 

направлено листи до Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, Голові 

СБУ, НПУ, ДПТСУ та  ВСП. Сьогодні ж, під час засідання, учасники платформи 

ознайомились з направленими до державних органів листами та обговорили 

запровадження нових практик  в роботі безпекових служб щодо порушених 

питань. В другій частині зустрічі представники безпекових служб, державних 

органів та громадськості детально зупинились на обговоренні проблемних питань 

надання домедичних та медичних послуг в діяльності безпекових служб України в 

умовах COVID-19. Виконувач обов’язків директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Сергій Іллюк поділився з присутніми 

досвідом роботи системи БПД під час пандемії. Учасники засідання порушили 

такі проблемні питання, як вплив пандемії на режим роботи, захист здоров’я 

правоохоронців та осіб, які перебувають під їхнім контролем, складнощі з якими 

стикаються правоохоронні органи при організації медичного огляду затриманих, 

надання домедичної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги затриманим. 

На Рівненщині обговорили хід 

реалізації програми відновного 

правосуддя в віддалених районах 

області. Директор Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк 

спільно з фахівцями Сарненського 

місцевого центру з надання БВПД 

завітали до Сарненської окружної 

прокуратури. Фахівці системи БПД 

Рівненщини разом з керівником окружної прокуратури під час круглого столу 

порушили ряд питань, в тому числі і проблемних щодо реалізації  «Програми 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». Під час круглого столу його учасники на прикладі результатів 

успішних медіаційних угод детально вивчали усі переваги реалізації Програми на 

Рівненщині. Разом з тим присутні  порушили ряд проблемних питань, що стоять 

на шляху більш ефективної реалізації пілотного проєкту. На сьогодні чи не 

основною перепоною – є низька обізнаність громадян про існування такої 

програми та можливостей, які вона відкриває для правопорушника та потерпілого. 

Відтак, подекуди, важко отримати згоду на участь у Програмі від правопорушника 

та потерпілого, особливо це стосується останніх. Також серед проблемних питань 

учасники круглого столу виокремили та обговорили судову практику щодо 

застосування в рішеннях суду інформації про заходи ресоціалізації, роль адвоката-

посередника та ресоціалізацію неповнолітніх, які проживають у віддалених 

районах. 



 

У Рівному відбувся круглий стіл 

на тему «Концептуальні засади 

сучасного відновного правосуддя». 

Фахівці системи БПД Рівненщини, 

представники правозахисних 

організацій, працівники установ 

виконання покарань, філії пробації та 

центру зайнятості долучились до 

засідання круглого столу, під час якого 

обговорили проблемні питання щодо 

 відновлення осіб, котрі мають проблеми з законом, та обговорювали ідеї щодо 

покращення цього процесу та удосконалення алгоритму дій дотичних структур. 

Відновлення та ресоціалізація осіб, які перебувають в конфлікті з законом, – 

питання, що гостро стоїть в українському суспільстві. Відновне правосуддя – 

альтернатива кримінальному судочинству. Практика владнання наслідків злочину 

та примирення сторін на досудовому етапі вдало працює у низці країн 

цивілізованого світу. Нині відновне правосуддя на рівні пілотного проєкту 

інтегрується в українську правову систему. Минулоріч Рівненщина увійшла до 

переліку регіонів, де реалізується проєкт «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

У Рівненській області над впровадженням Програми працюють представники 

системи БПД області, працівники обласного центру соціальних служб, 

прокуратури, органів пробації та ювенальної превенції, психологи, громадські 

діячі та інші, які увійшли до складу відповідної міжвідомчої робочої групи. 

Окрім, проєкту «Програма відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення», Рівненщина – один з чотирьох 

пілотних регіонів, де реалізується проєкт «Посилення спроможності органів 

держави у створенні безпечної системи реінтеграції осіб, які звільняються з місць 

позбавлення волі, в умовах COVID-19». 

 


