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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. 
 

«Земельна реформа. Перші кроки». Такою була тема щорічних адвокатських 

слухань імені Аптіка Й.А., що відбулись у стінах Національного університету 

«Острозька академія». Заходи такого 

формату започатковані Радою адвокатів 

Рівненської області спільно з КДКА 

Рівненської області та за сприяння 

системи безоплатної правової допомоги 

Рівненщини. Участь у слуханнях взяли 

декілька десятків адвокатів, державні 

посадовці, що працюють в галузі права, 

представники нотаріату та інші.  Серед 

запрошених також були в.о. директора 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги Олександр Баранов та директор Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк.  

З 1 липня 2021 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення», який скасовує мораторій на продаж сільгоспземлі. Коли громадяни 

України отримали право вільно купувати та продавати землі 

сільськогосподарського призначення – це призвело до появи безлічі питань та 

проблем правового характеру щодо належного оформлення договорів 

купівлі/продажу, оренди земельних ділянок, оформлення права власності на 

земельну ділянку і т.д. Передбачаючи зростання потреби громадян у правовій 

інформації та допомозі, система безоплатної правової допомоги долучилась до 

реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». За понад рік роботи проєкту до системи БПД надійшли десятки 

тисяч звернень громадян із земельних питань. Найчастіше клієнти зверталися з 

питань приватизації земельних ділянок. Серед правових проблем, вирішення яких 

потребувало представництва інтересів у суді або складення процесуальних 

документів, – користування земельною ділянкою, оформлення документів, 

приватизація, встановлення меж земельної ділянки. Надходить багато запитань 

щодо укладання, розірвання або зміни умов договору оренди, стягнення орендної 

плати, а також оформлення документів на землю. Також часто звертаються з 

питаннями встановлення меж земельної ділянки, питаннями добросусідства, 

присвоєння кадастрового номера земельній ділянці тощо. 



Тож, перед присутніми на 

адвокатських слуханнях, в.о. директора 

Координаційного центру з надання 

безоплатної правової допомоги Олександр 

Баранов виступив з презентацією 

дослідження «Готовність землевласників 

та землекористувачів до впровадження 

земельної реформи». Загальноукраїнське 

дослідження проводилось з метою 

визначення рівня обізнаності населення щодо земельного законодавства. В рамках 

дослідження респонденти відповідали на поширенні питання щодо 

купівлі/продажу землі, її оренди, оформлення права власності тощо. Результати 

дослідження показали, що на сьогодні чимало громадян досі або не знають про 

особливості земельного законодавства або володіють некоректною інформацією. 

Отримані дані дозволять фахівцям безоплатної правової допомоги більш предметно 

визначити рівень потреби у правовій інформації та скорегувати теми 

правопросвітницьких заходів, які регулярно проводяться для громадян з метою 

підвищенні рівня правової поінформованості щодо земельної реформи в Україні. В 

обговоренні учасники адвокатських слухань, поділилися своїми думками щодо 

перших результатів відкриття ринку землі та висловили своє бачення реалізації 

наступних кроків земельної реформи, обговорили проблемні питання щодо прав 

орендарів, складення договорів відчуження с/г земель, оцифрування даних 

земельного кадастру та укладення електронних договорів. 

З нагоди Дня юриста у стінах Рівненського інституту Київського університету 

права Національної академії наук України відбувся круглий стіл до якого 

долучились практикуючі юристи, науковці, представники різних державних 

інституцій, робота яких тісно пов’язана з галуззю права. Почесним гостем заходу 

став директор Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Василь 

Овдіюк. Під час круглого Василь Овдіюк розповів присутнім про  основні 

положеннями  Закону  України «Про безоплатну правову допомогу», 

роботу Регіонального, місцевих центрів та 

бюро правової допомоги Рівненської 

області, механізм повідомлення 

Регіональних центрів про факти 

затримання осіб, категорії осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, співпрацю з адвокатами, які 

надають БВПД за контрактом пілотні 

проєкти, що наразі реалізуються 

системою безоплатної правової допомоги.  



Рівненський інститут Київського університету права НАН України знаний на 

теренах Рівненської області та за її межами, як вищий навчальний заклад, що готує 

висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, 

виконавчої влади, судових органів, органів прокуратури, нотаріату, 

адвокатури,  державної митної та податкової служби, охорони прав споживача, 

авторських прав, та ін. Внесок у професійне становлення молоді робить і система 

БПД Рівненщини, адже Рівненський інститут права вже давно та тісно співпрацює 

з центрами БВПД області у проведенні спільних заходів та проходженні практики 

студентами навчального закладу на базі центрів. Нині ж цю співпрацю було 

закріплено підписанням відповідного 

Меморандуму. Документом передбачено 

співробітництво у галузі науки та освіти, надання 

інформаційної, консультативної допомоги, 

своєчасних та кваліфікованих послуг з метою 

захисту прав і свобод жителів громад, сприяння у 

відновлені порушених прав, участь у реалізації 

проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення» тощо. Наостанок, з керівництвом 

Рівненського інституту Київського університету 

права Національної академії наук України було 

досягнуто домовленостей проведенні спільних заходів та зустрічей в рамках 

виконання цілей та мети підписаного Меморандуму. 

На Рівненщині представники 

обласного контактного центру 

долучаються до реалізації проєкту 

відновного правосуддя. Директор 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк 

підписав Меморандум про співпрацю з 

Рівненським обласним контактним 

центром Рівненської ОДА, в особі 

директора Василя Куриласа. З поміж 

іншого, меморандумом закріплена співпраця, в тому числі  у реалізації пілотного 

проєкту «Програма відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». Під час зустрічі з очільником обласного 

контактного центру Василь Овдіюк детально розповів про проєкт «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені кримінального 

правопорушення». Він зазначив, що проєкт впроваджується з 2020 року. 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. Мета Меморандуму – 

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». 

На Рівненщині правоосвітня робота з 

підростаючим поколінням закріплена 

підписаним Меморандумом. Директор 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Василь Овдіюк підписав 

Меморандум про співпрацю з Рівненською 

обласною членською благодійною 

організацією “Серце дітям України”, в особі 

голови правління Тетяни Кідрук. Разом з тим, в 

рамках співпраці у стінах Регіонального 

центру відбувся правопросвітницький захід 

для школярів Рівного.Про систему безоплатної 

правової допомоги України, роботу центрів 

БВПД та бюро а також про особливості 

адвокатської діяльності дізнались школярі під 

час відвідин Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області. Такий 

візит організовано представниками благодійної організації «Серце дітям України» 

в рамках третього профорієнтаційного заходу «Future job profession”. 



Познайомив школярів з 

системою БПД Василь Овдіюк не 

лише в теорії. З дотриманням усіх 

карантинних вимог, він провів для 

дітей екскурсію Регіональним та 

місцевим центром, показавши як 

працюють фахівці центрів задля 

захисту прав громадян. В свою чергу, 

запрошена на захід адвокат та 

волонтер системи БПД Іванна Голуб 

розповіла дітям про особливості 

адвокатської діяльності, співпрацю з 

системою безоплатної правової допомоги та волонтерство своє та свого сина в 

системі безоплатної правової допомоги. Разом з тим, адвокатка закликала молодь 

долучатись до волонтерського руху задля саморозвитку, вдосконалення 

комунікативних навичок та поглиблення правових знань. За для того аби подібне 

спілкування стало доброю традицією було підписано Меморандум про співпрацю 

Регіонального центру з Рівненською обласною членською благодійною 

організацією “Серце дітям України”.   

Метою цього Меморандуму є консолідація Сторін, спрямована на 

забезпечення рівного доступу осіб до правосуддя, протидія булінгу та домашньому 

насильству, обмін досвідом для реалізації права на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу, сприяння та створення умов для ефективного 

забезпечення надання правової допомоги особам які перебувають у дитячих 

відділеннях лікарень. Наприкінці заходу сторони домовились про проведення 

подальших заходів на виконання положення Меморандуму, а Василь Овдіюк 

побажав  молоді правильного вибору професії, який би приніс не лише успіх, але й 

користь для суспільства. 

На Рівненщині стартувала Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». 

Круглі столи, лекції, флешмоби, акції, вуличне інформування – це далеко не весь 

перелік заходів, що проходять на Рівненщині з 25 листопада і триватимуть до 10 

грудня в рамках Всеукраїнської акції. Основне завдання, яке ставлять перед собою 

фахівці центрів правової допомоги та волонтери БПД  – привернення уваги 

громадськості до проблеми домашнього насильства та якомога ширше 

інформування громадян про права та шляхи їх захисту. Плідним та насиченим 

подіями видався старт акції «16 днів проти насильства» для фахівців системи БПД 

Рівненщини та волонтерів. Зокрема, директор Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк взяв участь у засіданні обласної 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству. Під час заходу очільник системи 

БПД Рівненщини розповів присутнім про статистику звернень постраждалих від 



домашнього насильства до центрів та бюро правової допомоги, правові послуги, які 

може отримати така категорія громадян, право просвітницьку роботу з населенням 

та навів приклади успішних кейсів захисту прав постраждалих від домашнього 

насильства. Також під час засідання ради було погоджено ряд заходів приурочених 

до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які увійшли до регіонального 

плану.  

Також цього дня на площі міста замайоріла 25-ти метрова біла стрічка, як 

міжнародний символ захисту 

жінок від домашнього насильства 

та дискримінації. Фахівці системи 

БПД Рівненщини та волонтери 

долучились до акції «Біла 

стрічка», основною метою якої є 

привернення уваги громадськості 

до двох актуальних проблем: 

запобіганню та протидії 

домашньому насильству і 

попередженню торгівлі людьми. 

Біла стрічка  символізує особисту присягу кожної людини ніколи не вчиняти, не 

замовчувати та не виправдовувати насильство. Фахівці центрів БВПД  спілкувались 

з перехожими, розповідали про види та прояви насильства а також про шляхи 

захисту прав громадян, які зіштовхнулись з таким явищем. Разом з тим волонтери 

системи БПД активно розповсюджували  буклети з корисною інформацією, 

розроблені саме для просвітницької роботи з тематики насильства, в т.ч. 

домашнього. Також  25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насильства щодо жінок в одному з  торгівельно-розважальних центрів міста фахівці 

центрів БВПД та волонтери долучились до  презентації соціальної ініціативи «Річ 

у тім 2.0». На експозиції  представлені предмети, які  мали місце в реальних подіях, 

пов’язаних з домашнім насильством, згідно з інформацією, наданою Національною 

поліцією України (всі імена і деякі деталі змінено). За статистикою правоохоронців 

9 місяців до поліції Рівненщини надійшло 3093 звернень щодо здійснення 

домашнього насильства, що на 6 % більше 

в порівнянні з минулим роком.  

А волонтер системи БПД, керівниця 

ГО «Ангели життя» Ліана Диновська 

відкрила фотовиставку «Я проти 

насильства». На світлинах зображені 10 

реальних життєвих історій героїв, які 

торкнулися та змінили життя людей 

назавжди. Імена  зміненні та вигадані, аби 

вберегти справжніх потерпілих. Моделями, 



образами потерпілих стали активні студенти ЗВО Рівненщини, діти та громадські 

діячі. Виставка розповідає  відвідувачам про різні види насильства, крізь призму 

реальних життєвих історій. 

На Рівненщині нагороджено найактивніших волонтерів системи БПД регіону. 

Проєкт «Волонтер БПД» реалізовується з березня 2021 року. Нині ж, напередодні 

Міжнародного дня волонтера, 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. 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 громадські активісти, 

адвокати, науковці, студенти, представники інших професій та навіть цілі «родинні 

підряди». Загалом за 9 місяців існування проєкту волонтери затратили майже 1100 

годин свого вільного від роботи чи навчання часу, виконали 554 завдання, 

перенаправили до центрів та бюро 505 осіб. Загалом до волонтерського руху на 

Рівненщині долучились 58 осіб. Вони беруть активну участь у житті системи БПД 

області та її «робочих буднях». 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 почесними грамотами  та подяками Регіонального та Координаційного 

центру 6 найактивніших волонтерів системи БПД Рівненщини. 

У Рівному відбулась акція «Дій проти 

насильства!». В рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» на Рівненщині триває 

проведення низки різноманітних заходів і 

акцій задля привернення уваги 

громадськості до проблеми домашнього 

насильства та протидії його проявам. 

Фахівці системи БПД Рівненщини та 

волонтери, працівники Головного 

управління Національної поліції в Рівненській області та представники Громадської 



організації  «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» на Театральній площі 

Рівного провели спільну акцію «Дій проти насильства» . Фахівці центрів 

БВПД  спілкувались з перехожими, розповідали про види та прояви насильства а 

також про шляхи захисту прав громадян, які зіштовхнулись з таким явищем. Також 

юристи розповідали про успішні кейси з захисту прав осіб постраждалих від 

домашнього насильства, про адміністративну та кримінальну відповідальність за 

його вчинення та про шляхи притягнення до відповідальності кривдника. Разом з 

тим волонтери системи БПД активно розповсюджували  буклети з корисною 

інформацією, розроблені саме для просвітницької роботи з тематики насильства, в 

т.ч. домашнього та роздавали візитівки з контактами центрів БВПД. 

«Розвиток системи БПД Рівненщини та її сьогодення?» – тема прямого ефіру 

програми “Гість у студії ” на телеканалі “Сфера-ТВ”.В Україні вже другий рік 

поспіль, 10 грудня відзначається Всеукраїнський день безоплатної правової 

допомоги, приурочений до Міжнародного дня прав людини. З цієї нагоди очільник 

системи безоплатної правової допомоги 

Рівненщини Василь Овдіюк у прямому 

ефірі розповів про захист прав соціально 

незахищених категорій громадян на 

конкретних прикладах та розвиток 

системи безоплатної правової допомоги.  

Хто може отримати первинну і 

вторинну правову допомогу? Де знайти точку доступу до безоплатної правової 

допомоги? Як часто люди звертаються за правової допомогою та консультацією? 

Які є найпоширеніші правові питання та проблеми у жителів Рівненщини? Які 

пілотні проєкти реалізуються на базі центрів системи БПД? Зокрема. як 

реалізуються “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення”? Відповіді на ці та багато інших питань 

у студії телеканалу “Сфера ТВ” дав директор Регіонального центру з надання БВПД 

у Рівненській області Василь Овдіюк . 

Посилання на програму  
 

https://www.youtube.com/watch?v=szVVcmJubwM&feature=emb_imp_woyt 
 

З нагоди Дня прав 

людини у Рівному відбувся 

круглий стіл за участі 

представників органів 

місцевого самоврядування, 

державних інституцій та 

громадський діячів. 10 грудня 

відзначається Всеукраїнський 



день безоплатної правової допомоги, приурочений до Міжнародного дня прав 

людини в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році 

Загальної декларації прав людини. Це чудова нагода для представників органів 

державної та виконавчої влади, державних інституцій та громадськості зібратись та 

спільно обговорити не лише здобутки державної політики у сфері захисту прав 

громадян але й порушити актуальні проблеми. Тож, сьогодні у стінах Рівненського 

інституту Київського університету права НАН України відбувся круглий стіл 

присвячений темі прав людини та їх реалізації. Директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Василь Овдіюк свій виступ  перед присутніми 

присвятив темі розвитку системи БПД Рівненщини та її сьогодення.  

 Також у своєму виступі 

Василь Овдіюк провів своєрідний 

екскурс статистикою системи БПД 

Рівненщини від її заснування і до 

сьогодення. Так, з 2013 року в 

області запрацював Регіональний 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Рівненській області. Центр надає 

послуги з захисту прав затриманих, 

обвинувачених та засуджених осіб. На сьогодні з центром співпрацює за 

контрактом 140 висококваліфікованих та досвідчених адвокатів. За цей час маємо 

33 випадки винесення виправдувальних вироків або скасувань обвинувального 

вироку, 51 випадок закриття провадження за відсутністю складу злочину, 1845 

випадків звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном та 1868 

випадків призначення мінімального строку (розміру) покарання. З 2015 року на 

Рівненщині відкрились місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. За цей час до центрів та підпорядкованих ним бюро звернулось 

майже  104 тисячі громадян. Здебільшого їм надавалась первинна правова 

допомога(консультації), а 14,5 тисяч разів було надано послуги з вторинної правової 

допомоги, себто інтереси громадян  в судах, державних органах, органах місцевого 

самоврядування та перед іншими особами захищали юристи та адвокати. Окрім 

надання правових послуг фахівці центрів та бюро задіяні у реалізації різноманітних 

проєктів та ведуть активну правопросвітницьку роботу. На завершення заходу, 

Василь Овдіюк відзначив почесними грамотами партнерів системи БПД 

Рівненщини за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової 

політики, проявлену ініціативність в питаннях забезпечення конституційних прав і 

свобод громадян та з нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги. 

 



[2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 
 

У Рівному відбулась чергова 

дистанційна зустріч із засудженими ДУ 

«Катеринівська виправна колонія (№46)». 

Не залишаються осторонь  фахівці 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області від забезпечення 

правових потреб  вразливих верств 

населення. Так днями фахівці системи 

БПД Рівненщини організували зустріч у 

режимі онлайн з засудженими та 

адміністрацією установи. Захист прав 

ув’язнених та засуджених є одним із пріоритетів  діяльності системи БПД. Відтак, 

фахівці центрів з надання БВПД та адвокати, що працюють за контрактами, 

забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів особи, ув’язненої чи засудженої до покарання у виді 

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

правосуддя вказаній категорії громадян. Задля підвищення рівня правової 

поінформованості ув’язнених та засуджених осіб щодо захисту свої прав, 

працівники Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області 

систематично проводять різноманітні заходи з органами і установами виконання 

покарань Міністерства юстиції. 

Заступник директора 

Регіонального центру Сергій Іллюк та 

начальник відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Регіонального центру 

Олександр  Кузик спільно із 

заступником начальника колонії з 

соціально-виховної та психологічної 

роботи Миколою Власюком відповіли 

на питання засуджених. Вичерпні 

роз’яснення надано одинадцятьом 

засудженим з питань паспортизації, встановлення громадянства, попереднього 

вирішення питань підготовки побутового влаштування після звільнення, 

встановлення адміністративного нагляду, накладення дисциплінарних стягнень, 

призначення та перерахування пенсії. З ряду порушених проблем, засудженим 

рекомендовано звернутись із заявою про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Така форма правопросвітницької роботи та консультування  проводиться 

в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між Адміністрацією Державної 



кримінально-виконавчої служби України та Координаційним центром з надання 

правової допомоги і дозволяє, з дотриманням протиепідемічних вимог, 

забезпечувати поширення правових знань у місцях несвободи. 

З Рівного стартував цикл тренінгів 

щодо захисту прав осіб вразливих до ВІЛ. 

У стінах Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області відбувся 

навчальний захід для працівників 

безоплатної правової допомоги та 

адвокатів, що надають БВПД задля 

підвищення рівня знань щодо роботи з 

представниками вразливих до ВІЛ груп 

населення. У Рівному така навчання 

провела адвокат-тренер Тетяна Водоп’ян. У першій частині тренінгу Тетяна 

Водоп’ян розповіла присутнім загальну інформацію щодо осіб вразливих до ВІЛ. 

До представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

відповідно наказу МОЗ відносяться споживачі ін’єкційних наркотиків, особи, які 

надають сексуальні послуги за винагороду, чоловіки, які мають сексуальні стосунки 

з чоловіками, статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків, клієнти осіб, які 

надають сексуальні послуги за винагороду, статеві партнери чоловіків, які 

практикують секс з чоловіками. Однак у залежності від обставин та поведінки в 

групу ризику може увійти будь-хто. Наприклад, безпритульні, діти з сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного 

батьківського піклування тощо. 

Метою розробки  методичних рекомендацій є сприяння підвищенню 

професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, та 

фахівців центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо 

проблематики вразливих до ВІЛ груп населення, сприяння формуванню єдиних 

підходів надання правової допомоги вразливим до ВІЛ людям у кримінальному 

процесі, цивільних та адміністративних питаннях на основі узагальнення та аналізу 

практичного досвіду адвокатів, 

практики Європейського суду з прав 

людини. Тож, у другій частині 

тренінгу його учасники детально 

вивчили приклади застосування 

антидискримінаційного 

законодавства під час розв’язання 

проблем цивільних та 

адміністративних правовідносин 

клієнтів та нормативно-правові акти, 

зразки документів, скарг та багато іншої інформації, яка може стати в нагоді 



адвокатам та юристам під час надання правової допомоги клієнтам, які належать до 

вразливих до ВІЛ груп населення чи з позитивним ВІЛ-статусом. Також обговорили 

рекомендації щодо захисту трудових гарантій клієнтів та  рекомендації з питань 

сімейного та медичного права осіб, які належать до вразливих до ВІЛ груп 

населення. Метою цих методичних рекомендацій є сприяння підвищенню 

професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, та 

фахівців центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо 

проблематики вразливих до ВІЛ груп населення, сприяння формуванню єдиних 

підходів надання правової допомоги вразливим до ВІЛ людям у кримінальному 

процесі, цивільних та адміністративних питаннях на основі узагальнення та аналізу 

практичного досвіду адвокатів, практики Європейського суду з прав людини. 

Тренінги були розроблені на основі Методичних рекомендацій для адвокатів та 

юристів щодо надання БПД представникам вразливих до ВІЛ груп населення. 

Нагадаємо, у межах реалізації проєкту «Адвокація доступу до БПД уразливим до 

ВІЛ групам населення на рівні системи гарантованого державою захисту» за 

підтримки «100% життя» – Мережа ЛЖВ,  Українська фундація правової допомоги 

спільно з Координаційний центр з надання правової допомоги та PRAVOKATOR 

правовий клуб запланували проведення 10 очних навчальних заходів з підвищення 

рівня знань адвокатів та фахівців системи БПД щодо роботи з представниками 

вразливих до ВІЛ груп населення. 

Василь Овдіюк взяв участь у 

відкритті Відділення консультативної 

служби Рівненської обласної ради. 10 

грудня в Міжнародний день прав 

людини у Рівному офіційно відкрито 

Відділення консультативної служби 

КЗ «РЦСПД» Рівненської обласної 

ради Спеціалізована служба 

первинного соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. До заходу долучились і фахівці системи БПД 

Рівненщини. Завершення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та 

відзначення Міжнародного дня прав людини у Рівному ознаменувалось відкриттям 

Відділення консультативної служби для осіб постраждалих від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі. На відкриття новоствореного 

відділення було запрошено перших осіб області та представників різних установ та 

організацій робота яких пов’язана з протидією проявам домашнього насильства та 

допомогою постраждалим від цього явища. Відділення консультативної служби – 

це спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 



статі, яка створена для надання разових або періодичних консультацій особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Запрацювала вона як структурний підрозділ «Рівненського центру соціально-

психологічної допомоги» і знаходиться на вулиці Гагаріна, 29. В закладі 

облаштовані 5 кімнат як для дітей, так і для дорослих. Як зауважив Василь Овдіюк, 

між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області та Рівненським центром соціально-психологічної допомоги є 

діючий Меморандум про співпрацю. 

В рамках робочої поїздки на 

Рівненщину представник 

Уповноваженого Верхової Ради 

України з прав людини в північних 

областях завітала  до Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській 

області. Під час зустрічі фахівці 

системи БПД Рівненщини 

з  представником Уповноваженого 

Верхової Ради України з прав людини 

та громадським активом міста і області 

обговорили ряд питань щодо забезпечення конституційних прав громадян, а  також 

напрацювали 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. Місто Київ, Київська, 

Сумська, Чернігівська, Житомирська та Рівненська області – це ті регіони, де 

представник Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини в північних 

областях Вікторія  Пєхова забезпечує здійснення парламентського контролю за 

дотриманням прав і свобод людини і громадянина. Відтак, для неї важливо вивчати 

специфіку і проблемні питання кожного регіону саме на місцях.  

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 та   начальником відділу з питань громадянства, прав 



національних меншин та політичних прав Департаменту моніторингу рівних прав і 

свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини 

Олегом Рикуном було запрошено представників громадських організацій, що 

працюють у різних сферах. Під  зустрічі було обговорено ряд питань, що 

стосувались дотримання прав людини у сфері соціального захисту, охорони 

здоров’я, порушення права на доступ до публічної інформації, моніторингу 

діяльності ОМС та депутатів. Разом з тим, окреслено механізм подальшої взаємодії 

фахівців системи БПД Рівненщини з представниками Уповноваженого ВР з прав 

людини та громадським активом. 
 

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

реалізації своїх прав. 

На Рівненщині проведено 

інформаційний семінар щодо доступу 

до публічної інформації. Фахівці 

системи БПД Рівненщини 

систематично проводять лекції для 

державних службовців області. На 

семінарах обговорюється діяльність 

системи БПД, новації, зміни 

законодавства а також проблемні 

питання. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями заходи і надалі 

проходять в онлайн форматі. Цього разу інформаційний семінар для 

держслужбовців  провів  в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Сергій Іллюк. Під час інформаційного семінару Сергій Іллюк 

розповів слухачам про основні положення Закону  України «Про безоплатну 

правову допомогу», роботу Регіонального, місцевих центрів та бюро правової 

допомоги Рівненської області. Після обговорення загальних положень роботи 

системи безоплатної правової допомоги Сергій Іллюк перейшов до питання 

розвитку правових компетентностей 

державних службовців, механізму 

реалізації права на безоплатну 

вторинну правову допомогу, алгоритму 

звернення до місцевих центрів та 

бюро. Також,   було обговорено Закони 

України «Про звернення громадян», 

«Про захист персональних даних» та 

«Про доступ до публічної інформації». 

Сергій Іллюк для учасників 

семінару детально розповів про 



особливості роботи державних службовців з інформаційними запитами, в частині, 

що стосується обробки персональних даних. Також, з присутніми обговорено 

відмінності в поняттях публічна інформація та публічна інформація з обмеженим 

доступом ( конфіденційна, таємна, службова). Окремо заслуговує на увагу і 

питання, захисту персональних даних. Законодавець визначив, що персональні дані 

– відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 

може бути конкретно ідентифікована.  До таких даних відносяться і фото особи. 

Тому, Сергій Іллюк окремо наголосив на правових аспектах, які слід пам’ятати під 

час оприлюднення фото-,відео- матеріалів. Сергій Іллюк для учасників семінару 

детально розповів про особливості роботи державних службовців з 

інформаційними запитами, в частині, що стосується обробки персональних даних. 

Також, з присутніми обговорено відмінності в поняттях публічна інформація та 

публічна інформація з обмеженим доступом ( конфіденційна, таємна, службова). 
 

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

ефективною. 

Волонтерство як спосіб життя: Про волонтерів системи БПД Рівненщини. 7 

жовтня волонтеркою БВПД адвокатом Іванною Голуб проведено зустріч з класними 

керівниками 5-11 класів Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступеня №3. Розмовляли про 

актуальні теми – булінг, девіантну 

поведінку неповнолітніх, людей, які 

потрапили у складні життєві 

обставини, домашнє насилля та вплив 

таких подій у родинах на дитячу 

психіку. Зустріч була змістовною та 

цікавою, а отримана інформація буде 

дуже корисною педагогам у їх 

діяльності. У день юриста, 8 жовтня, в 

Рівненській обласній бібліотеці для 

молоді було проведено масштабний 

захід – відкриту зустріч на тему: «Дієві 

механізми захисту осіб, які потрапили у 

складні життєві обставини та потерпілих 

від домашнього насильства». На заході 

спікерами були адвокат, волонтер БПД 

Іванна Голуб, директор КЗ «Рівненський 

центр соціально-психологічної 

допомоги» РОР Тетяна Токарчук, 

працівники центру та волонтери системи 

БПД. На захід зареєструвалися більше 50 

учасників. Після проведення відкритої 



зустрічі багато учасників виявили бажання більше дізнатися про захист прав людей, 

які потрапили у важкі життєві обставини або потерпають від домашнього насилля. 

Багато учасників цікавилися контактами центрів БПД Рівненської області. Правова 

обізнаність особливо важлива для молоді та дітей, для осіб, які потерпають від 

домашнього насилля та для осіб, які потрапили у складні життєві обставини. Було 

проведено ще один масштабний захід 9 жовтня – зустріч зі здобувачами освіти у 

Квасилівському професійному ліцеї. Зустріч, присвячену проблемам булінгу та 

дотриманням прав неповнолітніх, провели у невимушеній обстановці. Слухачі 

активно дискутували та задавали питання, лектор – волонтер БПД адвокат Іванна 

Голуб цікаво і доступно розповіла неповнолітнім про їх права, обов’язки та 

відповідальність. Керівництво закладу подякували волонтерам та запросили до 

подальшої співпраці.      

В Здолбунівській окружній 

прокуратурі відбулась нарада щодо 

реалізації програми відновного 

правосуддя. В.о. директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Рівненській області Сергій 

Іллюк взяв участь у спільній нараді 

керівників правоохоронних та 

інших державних органів щодо 

протидії злочинності серед 

неповнолітніх та щодо них, 

усунення причин та умов, що їм сприяли ,а також у сфері охорони дитинства, що 

днями відбулась у стінах Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області. 

Під час зустрічі в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській 

області Сергій Іллюк разом з керівництвом окружної прокуратури та 

представниками інших правоохоронних та державних органів порушили ряд 

питань, в тому числі і проблемних щодо реалізації  «Програми відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

Під час заходу його учасники на прикладі результатів успішних медіаційних 

угод детально вивчали усі переваги Програми. 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 зустрічі 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 стінах Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області 

відбулась сесія-діалог задля 

встановлення прямої комунікації між 

місцевими представниками спільнот, 

на які спрямоване насильство на 

ґрунті ненависті, правозахисними 

організаціями, а також 

правоохоронними органами та 

правозахисними органами, а також 

органами соціального забезпечення. 

Представники ЛГБТ спільнот, хворі на ВІЧ/СНІД, люди, що страждають від різного 

роду залежності, особи, що належать до національних меншин – усі ці групи 

населення подекуди сприймаються суспільством неоднозначно та зазнають 

насильства на ґрунті ненависті. 

Cесію-діалог організовано 

представниками ГО «Експертний 

центр з прав людини». До 

обговорення такого непростого та 

неоднозначного питання 

долучились працівники Служби 

безпеки України, Головного 

Управління Національної поліції 

України в Рівненській  області, 

Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції 

України, Управління патрульної 

поліції України, Управління державної прикордонної служби України, Збройних 

сил України та Громадських організацій. Учасники заходу ознайомились з 

основними термінологічними визначеннями вищеперерахованих груп населення, їх 

соціальними та поведінковими особливостями. Окремо було обговорено основні 

види ризиків для представників спільнот, шляхи попередження таких ризиків у 

спільній діяльності. Результатом сесії стала розробка стратегічних напрямків 

діяльності регіональних спільнот щодо попередження насильства на ґрунті 

ненависті. Також учасники заходу домовились щодо поглиблення подальшої 

співпраці у напрямку захисту прав різних верств та категорій населення та 

попередження упередженого ставлення до них. 



У Рівному відбулось чергове 

засідання регіональної платформи 

«Діалог безпеки». 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». Тема 

зустрічі: «Залучення перекладачів в 

діяльності безпекових служб. Учасники засідання порушили такі проблемні 

питання як :можливість дистанційного підключення перекладачів в умовах, коли 

терміново потрібен фахівець зі знанням рідкісної мови або терміново потрібен 

усний переклад для правового супровіду людини на прикордонній території; 

можливість часткового вирішення проблеми з перекладом за допомогою додатків з 

готовими шаблонами перекладених документів; 

створення єдиного реєстру перекладачів із 

розподілом спеціалізацій (наприклад, кримінальне 

провадження, адміністративне право, медицина 

тощо); потреба покладення усіх обов’язків щодо 

залучення перекладачів лише на державу: що 

залишити у сфері відповідальності держави (в 

тому числі – фінансування), а що можна зробити 

завданням для агенцій, які надають послуги з 

перекладу на комерційній основі; механізм 

державного регулювання попиту на перекладачів: 

хто і як збиратиме необхідні дані, вивчатиме 

суспільний попит та забезпечуватиме фахову 

підготовку щодо обраних мов. 

Також учасники засідання висловились стосовно фахового рівня перекладачів. 

Якщо фахівець в цілому володіє тою чи іншою іноземною мовою – цього може 

виявитись замало. Адже при розгляді кримінальних, цивільних, господарських чи 

адміністративних справ для якісного та правильного перекладу необхідно мати 

розуміння термінології та особливих конструкцій речень, синтаксису юридичних 

текстів тощо. Учасники дискусії у Рівному не тільки виявили проблемні питання, 

але й напрацювали можливі шляхи їх вирішення. За результатами обговорень буде 

узагальнено список пріоритетів для адвокації нових рішень на державному рівні. 

У Рівному відбувся круглий стіл «Взаємодія системи БПД та адвокатів – 

запорука надання якісної правової допомоги». Підведення підсумків, хід реалізації 

пілотних проєктів, план спільних заходів з підвищення кваліфікації – все це і не 



тільки обговорили фахівці системи БПД Рівненщини з керівниками органів 

адвокатського самоврядування області під час круглого столу, що пройшов у стінах 

Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області. 

 
Починаючи з 2013 року, Регіональним центром було видано більше 14 

тисяч  доручень адвокатам на здійснення захисту громадян. На сьогодні з РЦ за 

контрактом співпрацює 133 адвокати, що надають безоплатну вторинну правову 

допомогу та отримують за свою працю кошти з держбюджету. Окремо Василь 

Овдіюк наголосив на професійності адвокатів-медіаторів, які долучились до 

реалізації пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», яка реалізується з 

квітня 2020 року. За цей час до Програми відновлення вдалось залучили дев’ять 

неповнолітніх.  Шестеро з них  – пройшли її успішно та були звільнені від 

кримінальної відповідальності. Щодо ще одного підлітка –  триває процес 

ресоціалізіції. Голова КДКА в Рівненській області Світлана Сурікова високо 

оцінила професіоналізм фахівців системи БПД, які паралельно ведуть адвокатську 

практику. Так, цьогоріч декілька працівників центрів БВПД зробили ще один крок 

на шляху свого кар’єрного росту, отримавши свідоцтво на право зайняття 

адвокатською діяльністю. А ось, заступниця голови Ради адвокатів Рівненської 

області Алла Філатова у своєму виступі наголосила на необхідності підвищення 

якості правових послуг, вдосконаленні ділової кваліфікації  юристів, які нещодавно 

стали адвокатами та уклали контракти з центрами БПД області, шляхом залучення 

їх до тренінгів, семінарів тощо. 

В свою чергу, голова Ради адвокатів Рівненської області Сергій Удовиченко 

відзначив тісну співпрацю між системою безоплатної правової допомоги та 

адвокатською спільнотою, свідченням чого стало нагородження фахівців центрів 

БВПД краю подяками Ради адвокатів Рівненської області за сприяння розвитку та 

зміцнення адвокатури України, сумлінну працю та професіоналізм, підтримку 

високих професійних стандартів та ідеалів честі , гідності і ділової репутації. На 

завершення круглого столу, присутні обговорили пріоритетні питання розвитку 

співпраці між адвокатами та системою безоплатно правової допомоги а також 

узгодили проведення ряду заходів, задля ширшого інформування населення про 

можливості системи БПД та роботу адвокатів. 

 


