
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

м. Хмельницький                                                                                                                   27.04.2017 

 

Майдан Незалежності, 

Будинок Рад, сесійна зала 

Час проведення: 11:30 

 

ГОЛОВУЄ: Алексєєв Ігор Сергійович - народний депутат України VIII                                              

скликання 

 

Модератори: 1. Худняк Віктор Анатолійович - начальник Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області; 

2. Стьопіна Наталя  Олексадрівна - директор Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області. 

 

ПРИСУТНІ: 

Алексєєв І.С. - народний депутат України VІІІ скликання; Зеленко Т.І. - заступник 

керівника виконавчого комітету апарату Хмельницької обласної ради;              

Лаврінок М.В. - перший заступник директора Координаційного центру з надання 

правової допомоги; Худняк В.А. - начальник Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області; Стьопіна Н.О. - директор 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області; Гладка А.О. - координатор проекту «Доступна та якісна 

правова допомога в Україні». 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Видиборець Микола Кирилович – головний консультант Управління по зв’язках з 

органами влади і місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

представники Координаційного центру з надання правової допомоги, 

регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, районних державних адміністрацій, районних та міських рад, 

об’єднаних територіальних громад Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, 

Чернівецької та Чернігівської областей. 

 

Порядок денний: 

1. Представлення методичних рекомендацій на тему: «Програма надання 

безоплатної правової допомоги: розроблення, планування, виконання, 

звітування». 

 

Комітет Верховної 
Ради України  

з питань правосуддя 
  

 

Хмельницька 
обласна рада 



 

 

2. Обговорення презентованих методичних рекомендацій представниками органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування та центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Наталю Стець, заступника директора Вінницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, яка представила методичні 

рекомендації на тему: «Програма надання безоплатної правової допомоги: 

розроблення, планування, виконання, звітування». 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги методичні рекомендації на тему: «Програма надання 

безоплатної правової допомоги: розроблення, планування, виконання, 

звітування». 

2. Розповсюдити методичні рекомендації на тему: «Програма надання безоплатної 

правової допомоги: розроблення, планування, виконання, звітування» серед 

територіальних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

районних та міських рад, об’єднаних територіальних громад. 

 

І. ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6  

«Проти» - 0 

«Утримались» -0 

«Не голосували» - 0 

 

Рішення прийнято 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Ігора Алексєєва, народного депутата України VIII скликання, який зазначив, що 

правова обізнаність населення є одним з важливих обов'язків держави, органів 

державного влади та місцевого самоврядування. Система органів юстиції 

впровадила реформу щодо надання безоплатної правової допомоги, яка є однією з 

найуспішніших. На місцевому рівні впровадження цієї системи є ефективним та 

необхідним для населення. Представлені сьогодні методичні рекомендації будуть 

вказівкою та допомогою, зокрема для об'єднаних територіальних громад, та 

сприятимуть успішному втіленню на місцевому рівні системи надання 

безоплатної правової допомоги аби в подальшому кожний громадянин відчував 

захищеність від держави та мав можливість вільно скористатися такими 

послугами. 

 

Тетяну Зеленко, заступника керівника виконавчого комітету апарату 

Хмельницької обласної ради, яка відзначила важливість участі органів місцевого 

самоврядування, у тому числі Хмельницької обласної ради, у системі безоплатної 



 

 

правової допомоги доповіла, та необхідність співпраці органів влади та місцевого 

самоврядування. 

 

Мирослава Лаврінка, першого заступника директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги, який доповів, що досягнуто значних успіхів стосовно 

прийняття Програми з надання безоплатної правової допомоги. Однак важливим 

механізмом успішного функціонування такої системи є саме втілення її на місцях. 

Адже саме представники місцевих органів влади, органів місцевого 

самоврядування володіють інформацією про пріоритети, проблеми, бажання своїх 

жителів. 

  

Віктора Худняка, начальника Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області, який довів до відома присутніх, що функціонування діючої 

системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальним вже не перший 

рік, адже невміння громадян орієнтуватися у чинному законодавстві є причиною 

порушень їхніх базових прав і свобод. Управлінням юстиції області на базі 

громадської приймальні щорічно надаються сотні консультацій правового 

характеру. Важливим аспектом успішного функціонування системи з надання 

безоплатної правової допомоги є долучення об'єднаних територіальних громад і 

районних рад області, що в подальшому сприятиме здійсненню правової 

допомоги та правоосвітньої діяльності на належному рівні. 

 

Наталю Стьопіну, директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, яка доповіла про окремі 

моменти становлення та розвитку центрів з надання безоплатної правової 

допомоги, дієвості змін внесених до законодавства та втілення ряду реформ у 

даній сфері. Про успішність даного проекту свідчать високі показники: якщо у 

2016 році за допомогою до центрів звернулось понад 11 тисяч громадян, то після 

початку роботи бюро правової допомоги 01 вересня 2016 року, тільки за І квартал 

2017 року таких звернень майже 7 тисяч. 

 

Аліну Гладку, координатора проекту «Доступна та якісна правова допомога в 

Україні», яка відзначила, що проект щодо надання безоплатної правової 

допомоги, зокрема, органами місцевого самоврядування підтримано Канадським 

бюро міжнародної освіти Уряду Канади.  Минулого року на втілення проекту з 

надання безоплатної правової допомоги на базі об'єднаних територіальних громад 

було виділено 1,5 млн гривень. Представлені методичні рекомендації будуть 

опубліковані та розповсюджені серед провайдерів правової допомоги та зможуть 

бути використанні на благо розвитку Ваших громад. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Віталій Сідлецький, голова Деражнянської районної ради, який поділився 

інформацією щодо результатів втілення заходів передбачених Програмою з 

надання безоплатної правової допомоги у Деражнянському районі на 2016-2017 

роки та в подальшому при прийнятті на наступний період будуть враховувати 



 

 

пропозиції та проблеми жителів Деражнянщини та представлені методичні 

рекомендації . 

 

Ірина Матлаєва, голова Летичівської районної державної адміністрації, яка 

зазначила, що до створених об’єднаних територіальних громад звертаються 

громадяни з метою отримати безоплатну правову допомогу. Завдяки співпраці 

таких громад з відділом Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги «Летичівське бюро правової допомоги» було 

прийнято програму з надання безоплатної правової допомоги у Летичівському 

районі, що відіграло важливу роль в успішному функціонуванні системи з 

надання такої допомоги. 

 

Марія Николаїшин, директор Стрийського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Львівської області, яка поділилася 

позитивним досвідом при розробці та затвердженні Програми правової освіти та 

правової допомоги.    

 

Григорій Гоцький, директор Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області, який довів до 

відома присутніх, що на території 9 районів, які обслуговуються Хмельницьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, прийняті 

Програми надання адресної допомоги. Важливим моментом є саме співпраця з 

місцевими органами влади та місцевого самоврядування, яка створює додаткові 

можливості щодо поширення інформації про функціонування центрів та бюро 

правової допомоги та надають додаткову матеріально-технічну підтримку 

розвитку даної системи. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти вказану інформацію до відома. 

 

І. ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6  

«Проти» - 0 

«Утримались» -0 

«Не голосували» - 0 

 

Рішення прийнято 

 

 

Голова  

 

 


