
 

 

 

Порядок денний круглого столу  

«Поглиблення співпраці між органами адвокатського 

самоврядування та Хмельницьким обласним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

Хмельницьким відділенням ГО «Об’єднання адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу»». 

Мета: Поглиблення співпраці між органами адвокатського самоврядування та Хмельницьким 

обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Хмельницьким 

відділенням ГО «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу 

Дата проведення і час початку: 03 квітня 2015 року о 10:00 

Тривалість: 3 години 

Місце проведення та інформація, як дістатися громадським транспортом: м. Хмельницький,                  

вул. Зарічанська, 5/3, офіс 801,   Рада адвокатів Хмельницької області 

Розрахунковий час Етап заходу 

09:40-10:00 Реєстрація учасників 

10:00- 10:10 Вітальні слова: 

Стьопіна Н.О., директор Хмельницького обласного центру з надання 
БВПД. 
Вагіна Н.А., голова Ради адвокатів Хмельницької області. 

10:10- 10:20  Питання для обговорення: 
 
Необхідність плідної співпраці центру з органами 

адвокатського самоврядування, іншими зацікавленими 

сторонами у сфері надання безоплатної правової допомоги  

Вагіна Н.А., голова Ради адвокатів Хмельницької області. 

10:20- 10:40 Діяльність Хмельницького обласного центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Стьопіна Н.О., директор Хмельницького обласного центру з надання 
БВПД. 

10:40 -11.00 Шляхи удосконалення  порядку та умов проведення 

конкурсу адвокатів для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Хорошенюк О.В., заступник начальника Головного управління юстиції                   

у Хмельницькій області  



 

11.00-11.20 Кава-пауза 

11.20 -11.30 Порядок укладення контрактів між адвокатами та центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

 

Варфоломєєва О.В., заступник директора Хмельницького обласного 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

11.30 – 11.50 Доцільність запровадження стандартів якості надання 

безоплатної правової допомоги в цивільних і 

адміністративних справах.  

Можливість використання ресурсів каскадних тренінгів 

системи безоплатної вторинної правової допомоги Радою 

адвокатів Хмельницької області. 

 

Вагіна Н.А., голова Ради адвокатів Хмельницької області 

11.50-12.10  Вплив ефективної роботи комісії з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги на  якість правової допомоги. 

Самбір О.Є., голова комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги в 

Хмельницькій області. 

12.10 – 12.20 Вимоги до професійної етики адвокатів, які постають у 

зв’язку з реалізацією на практиці права на захист особи в 

порядку ст.ст.  49, 53 КПК України. 

 Співвідношення конституційних прав на захист, на вільний 

вибір захисника та на безоплатну правову допомогу. 

 Можливості вільного вибору захисника у випадку надання 

БВПД   

 

Сівак Т.О., керівник Хмельницького відділення ГО «Об’єднання 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу». 

12.20-12.30 Роль дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області в 

підвищенні якості надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

Свірневська Н.В., голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької 

області. 



 

12.30-12.40 Забезпечення прозорості при розподілі справ між 

адвокатами з метою підвищення якості надання БВПД та 

запобігання корупції. 

 

Стьопіна Н.О., директор Хмельницького обласного центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

12.40-13.00 Дискусія, обговорення питань та підбиття підсумків 

засідання круглого столу 

 
 
 


