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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 
 
З метою популяризації завдань і функцій центрів з надання безоплатної правової 

допомоги, виконання загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства 
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», видів правової допомоги, порядку звернення до центрів, 
послуг відділів бюро правової допомоги Регіональний центр та місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги  з 01 січня по 30 вересня 2019 року на території 
Хмельницької області активно здійснювали правопросвітницьку діяльність. 
 

ЗАВДАННЯ 1.1. Проведення правопросвітницьких (інформаційно-роз'яснювальних, 
комунікативних) заходів для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для 
вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться Урядом 
України та виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
Фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької 

області активно працювали із різними верствами населення для поширення інформації про 
систему безоплатної правової допомоги, зустрічалися із трудовими колективами та іншими 
громадами для вирішення правових питань. Особливу увагу юристи присвятили виконанню 
заходів із реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», інформаційних 
кампаній «СтопБулінг!», «Чесна платіжка», «Маю право голосу» та «Відповідальне 
батьківство». 

 
ЗАХІД 1.1.1., 1.1.2. Визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення та 
проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції МЦ, формування “карти правових потреб” та підтримання в актуальному 
стані 

 
 

За результатами аналізу у протягом першого кварталу центри постійно працювали із 
даними “Карти правових потреб”.Так спільними зусиллями у ній визначені першочергові 
правові проблеми територіальних громад, в тому числі в частині якісного надання безоплатної 
правової допомоги.  

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги на території 
Хмельницької області сприяють створенню та розвитку ефективної та якісної системи 
безоплатної правової допомоги та налагоджують співпрацю з представниками органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади на місцях. 
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ЗАХІД 1.1.3. Організація та проведення бесід із учнями загальноосвітніх шкіл, 

гімназій, навчально-виховних комплексів, участь у виховних годинах, іграх із школярами 
на правові теми спрямованих на запобігання випадкам домашнього насильства та 
злочинності серед неповнолітніх 

Всі центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельниччини активно 
працювали із освітніми закладами. Так протягом звітного періоду центрами проведено низку 
заходів - 268: 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області (далі - Регіональний центр), протягом звітного періоду провів 36 
заходів, кожен з яких виділявся своєю насиченістю та змістовністю. 

Правопросвітницькі заходи у формі правових уроків "Скажи булінгу ні" 25 січня в 
гімназії №2 м. Хмельницького для учнів п'ятого і восьмого класів провела юристка 
Регіонального центру Ольга Чорна. Детально  тут - https://bit.ly/2THZx6s. 

 
 
22 лютого на запрошення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради 

Ольга Чорна взяла участь у засіданні круглого столу "СтопБУЛІНГ" з педагогами 
правознавцями шкіл міста Хмельницького. 

  

  
Детально  тут – https://bit.ly/2YlD54N. 
 
28 березня фахівчині Регіонального центру провели тематичну лекцію для педагогів 

Хмельницького колегіуму ім. В.Козубняка на тему: «Булінг: що нового?». Так юристка Ольга 
Чорна розповіла про новели у законодавстві, підстави адміністративної відповідальності за 
вчинений булінг, про роль педагога у подоланні цього явища.  

Особливу увагу зосередила на роль школи як закладу освіти у формуванні здорового 
клімату, організації роботи та навчального процесу таким чином аби конфліктів, які б ставали 
причиною булінгу не було. 
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17 квітня для учнів 3-В класу Хмельницької ЗОШ № 24 юристка Регіонального центру 

Ольга Чорна провела правовий урок «СТОП-Булінг» або  «Подорож у країну Рівності», де немає 
булінгу і всі діти поважають права одне одного. 

Детально тут – https://bit.ly/2LGO1HM. 

   

23 квітня правовий урок для учнів 4-В 
класу навчально-виховного об’єднання №5 
ім.С.Єфремова провела Ольга Чорна, на 
запрошення батьківської громади. Маленькими 
кроками  фахівчиня центру разом з дітьми 
обговорила проблему булінгу і створили в класі 
зону комфорту та радості, в якій немає місця 
цькуванню. Детально тут – https://bit.ly/2K3jvVt. 

 

 
На запрошення Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка юристка 

регіонального центру Ольга Чорна провела правові квести для учнів пришкільного табору 
СЗОШ №21. Діти відгадували загадки, виконували цікаві завдання, переглядали уривки 
мультиків, складали гасла на правову тематику. 
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Детально тут - https://bit.ly/2SDOsDu. 
Протягом двох тижнів червня працював правовий лекторій в Хмельницькій СЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 для учнів 10-го класу, які поглиблено вивчають правознавство під час навчальної 
практики. «Правовий лекторій» – проєкт, 
започаткований Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області спільно з адміністрацією 
Хмельницької спеціалізованої середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з 
поглибленим вивченням німецької мови з 1-го 
класу.Тематичні уроки, бесіди, зустрічі з 
представниками юридичної спільноти та 
екскурсії – загалом дев’ять цікавих та 
різнопланових заходів відбулися за час роботи 
правового лекторію в ЗОШ №6. 
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Протягом першого тижня навчального року з 02 по 06 вересня фахівці Регіонального 
центру провели ряд тематичних уроків «Я маю право!» для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

 
Помандрувати країною прав 

запропонували учням Хмельницького 
навчально-виховного об’єднання №1 "Школа-
дитячий садок", Навчально-виховного 
комплексу №6 та навчально-виховного 
об’єднання №5 ім.С.Єфремова міста 
Хмельницького.  
 
 
 

 
Кожен урок «Я маю право!» став своєрідною 
мандрівкою, під час якої за допомогою «карти прав 
дитини» школярі визначали, які основоположні права 
їм гарантує держава.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З нагоди Всеукраїнського тижня протидії 

булінгу з 16 по 20 вересня 2019 року юристи 
Регіонального центру активно поширювали 
інформацію про поняття, види та відповідальність 
за цькування у школі. Працювали як дітками, так і 
з педагогами навчальних закладів міста 
Хмельницького. 18 вересня провели ряд заходів у навчальних закладах. До прикладу у 
Хмельницькій СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 провели два уроки «Стоп_булінг».  
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Юристи Регіонального та Хмельницького місцевого центру взяли участь у масштабному 
проєкті «Місто професій», яке відбулося 07 вересня у м. Хмельницькому. Юристи центрів 
презентували дітям та дорослим роботу системи, а також розповідали юним відвідувачам про 
особливості юридичної професії. 

 

 
Детально тут - https://bit.ly/2J7FR8N. 
 
Кам’янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі - Кам’янець-Подільський місцевий центр) провів 55 заходів: 
 
04 січня в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела семінар для учнів 10 класів 
Новоушицької ЗОШ №2 на тему: «Юридична 
відповідальність». Під час заходу студентам розкрито 
зміст кримінальної, адміністративної, цивільної та 
дисциплінарної відповідальності. Також усіх присутніх на 
заході ознайомлено із правовими послугами, що надає 
бюро правової допомоги та порядком отримання БВПД. 
По завершені заходу студенти мали можливість також 
задати запитання, які їх цікавили  по правовій тематиці. 

 
31 січня відбулась інформаційна година 

для учнів Державного навчального закладу 
«Подільський центр професійно-технічної 
освіти» на тему: «Психологічна проблема 
булінгу в підлітковому середовищі. Протидія 
кібербулінгу». Обговорили не лише поняття 
булінгу та способи йому запобігти, але й новації 
в законодавстві. Юристка ознайомила присутніх 
з поняттям «булінг», його видами та проявами. 
Відтак спільно з учнями попрацювала над 
розвитком навичок конструктивного вирішення 
конфліктних ситуацій, толерантного 
спілкування задля уникнення проявів булінгу в 

підлітковому середовищі. 
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07 лютого у Кам’янській загальноосвітній школі 
І-ІІ ступенів Кам’янець-Подільської районної ради 
Хмельницької області фахівчині місцевого центру 
Ганна Петрик та Аліна Задорожна організували одразу 
два правопросвітницькі заходи. Ганна Петрик провела 
виховну годину для учнів 7-8 класів, під час якої учні 
дізналися про такі поняття як «секстинг» та «онлайн-
грумінг». 
Окрім того, 
інтеграторка 
розповіла 
підліткам як убезпечити себе від онлайн-грумінгу й 
секстингу, та роз’яснила послідовність дій у ситуації, 
коли погрожують розповсюдити інтимні фото в 
мережі. Водночас про систему безоплатної 
правової допомоги педагогічний колектив школи 
дізнався від начальника відділу правової інформації та 
консультації Аліни Задорожної, яка насамперед роз’яснила порядок отримання безоплатної 
правової допомоги. Принагідно організували мобільний пункт консультування, під час якого, 
присутні здебільшого цікавилися питаннями, що стосувалися норм сімейного, пенсійного та 
земельного законодавства.  

 
03 квітня 2019 року для учнів 4-х класів Довжоцького НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів Ганна 

Петрик провела інформаційну годину на тему: «Стоп 
булінг» на базі Кам’янець-Подільської районної 
бібліотеки для дітей. Фахівчиня розповіла учням про 
види булінгу, його прояви, відповідальність за 
цькування, нововведення у законодавстві. Щоб учні 
краще зрозуміли матеріал, юристка запропонувала 
переглянути анімації, та визначити види булінгу, що 
зображені. Також учні розглянули звернення дітей, 
що потерпали від цькування, після чого дали 
ситуаціям власну оцінку.  

 
24 квітня в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 
Неборецька Анастасія провела семінар для учнів 9-
10 класів Івашковецької ЗОШ на тему: «Інтимні 

селфі в 
Інтернеті – 
жарт чи 
небезпечний 
ризик?». Під 
час заходу 
учнів 
ознайомлено 
з такими термінами як: «секстинг», «кібербулінг» та 
«онлайн-грумінг». Основну увагу акцентовано на тому, 
як не стати жертвою онлайн-грумінгу та протидіяти 
цьому негативному явищу. По завершені заходу учні 
мали можливість переглянути відео на дану тематику та 
висловити свою точку зору. 
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10 травня інтеграторка Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганна Петрик разом із 
фахівчинею з профорієнтації Кам’янець-Подільської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості Світланою Соболь провели виховну годину для учнів 
Орининської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради. 
Детально тут - https://bit.ly/2LYVzWM. 

 
23 травня юристка місцевого центру Ганна Петрик завітала до дитячого садочка 

«Веселка» с. Слобідка-Кульчієвецька, де розповіла про булінг дошкільнятам. Від Ганни Петрик 
діти довідалися, що 1 червня відзначатиметься Міжнародний день захисту дітей, дізналися про 

свої основні права та способи їх захисту.  
 
15 серпня представники Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги спільно з партнерами організували пізнавальний 
відпочинок для вихованців закладу оздоровлення та 
відпочинку «Еко Ленд». На початку зустрічі фахівчиня 
центру Ганна Петрик ознайомила дітей з поняттям булінгу 
та його видами, пояснила, куди вони можуть звернутися, 
якщо стали жертвами 
цькування або свідками 

такої ситуації. 
02 вересня 2019 року юристка Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Аліна Задорожна провела 
тематичний урок «Я маю право!» для учнів 9-го та 6-го 
класів Мукшо-Китайгородського ліцею, під час якого у 
інтерактивній формі розповіла присутнім про те, які права 
гарантуються їм законодавством, шляхи їх реалізації та 
захисту. Також проведено практичні вправи для кращого 
засвоєння інформації.  

 
03 вересня фахівчиня Кам’янець-Подільського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Аліна Задорожна для учнів 1-го 
класу Кам’янець-Подільської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 провела 
тематичний урок «Я маю право!». У формі 
відеопрезентації учням донесено основні положення, 
які закріплені в Конвенції ООН про права дитини. 
Також поширено друковані інформаційні матеріали.  

03 вересня тематичний урок «Я маю право!» 
для учнів 3-го та 4-го класів Браїлівської ЗОШ 
провела юристка Новоушицького бюро правової 
допомоги Анастасія Неборецька. Присутні мали 
можливість подивитися відео на правову тематику та 
у формі гри дізнатися про свої основні права 
відповідно до Конвенції ООН про права дитини. 
Школярі також отримали інформаційні буклети на 
тему «Твої права – твій надійний захист». 
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03 вересня з метою підвищення правової обізнаності дітей начальником Чемеровецького 
бюро правової допомоги Катериною Помазовою на 
базі Юрковецького загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІ ступенів для учнів 5-8 класів проведено 
тематичний урок «Я маю право!». Учням роз’яснено 
їхні права та обов’язки згідно Конвенції про права 
дитини, як реалізувати ці права та захистити у разі 
порушення. Також увага акцентувалася на можливості 
дітей отримати безоплатну правову допомогу в 
системі надання БПД. Присутні отримали друковані 
інформаційні матеріали. 
 

11 вересня юристка місцевого центру Аліна 
Задорожна провела інформаційну годину на тему: 
«Безоплатна правова допомога» для учнів 10-х класів 
НВК №14. Під час  правопросвітницького заходу  
учні дізналися  про систему безоплатної правової 
допомоги. Зокрема Аліна Задорожна поінформувала 
присутніх про порядок реалізації права на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

 
 
18 вересня фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ганна 
Петрик розповіла учням Державного навчального 
закладу «Подільський центр професійно-
технічної освіти» про проблеми булінгу та 
поінформувала учасників освітнього процесу про 
запровадження відповідальності за вчинення 
булінгу.  

 
 
 
 
Фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі - Старокостянтинівський місцевий центр) провели теж 43 заходів: 
 

22 січня, в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 
головний спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» організувала 
правопросвітницький захід з нагоди Дня 
Соборності України. Захід проведений на базі 
Теофіпольського НВК «Загальноосвітня школа І 
ступеня–гімназія” для наймолодших школярів на 
тему: «Твої права і обов’язки». Захід проведено з 
метою підвищення рівня правосвідомості учнів 
про їх права, свободи та обов’язки визначені 

Конвенцією ООН про права дитини. На завершення заходу серед учнів розповсюджено буклети 
на правову тематику «Твої права - твій надійний захист». 
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15 лютого інтеграторка  
Старокостянтинівського місцевого центру, в 
рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!” та інформаційної компанії “Я маю 
право голосу!”, організувала та провела лекцію 
для учнів старших класів 
Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 на тему: “Мій перший вибір”.  

 
 
06 березня в приміщенні Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені 

Петра Кізюна заступником начальника 
відділу «Красилівське бюро правової 
допомоги» проведено лекцію для учнів 7-9 
класів на тему: «Зупинимо булінг разом».  

 
 
 
 
 

 
11 квітня 2019 року в приміщенні 

Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 працівники відділу «Красилівське 
бюро правової допомоги» провели лекцію для 
батьків учнів 6-го класу на тему: 
“Відповідальність батьків за неналежне 
виховання та протиправні дії неповнолітніх 
дітей”. Батькам роз'яснено, що таке неналежне 
виконання  обов'язків щодо виховання дітей. 
Особливу увагу акцентовано на юридичній  
відповідальності за неналежне виховання 
дитини.  

13 травня 2019 року  заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого, в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, провела для учнів 10 
класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 
№7 інформаційну годину на тему: “Булінг: причини, 
наслідки, запобігання та відповідальність”. Під час 
лекції фахівчиння місцевого центру ознайомила учнів 
з видами, формами булінгу, наслідками до яких 
призводить шкільне насилля, видах відповідальності, 
які застосовуються до кривдника та акцентувала увагу 
на алгоритмі притягнення до відповідальності за 
вчинення булінгу.  
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  27 травня 2019 року інтегратор Старокостянтинівського місцевого центру, в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, прийняла участь в 

засіданні правового клубу “Ти і закон” на базі Старокостянтинівської центральної районної 
бібліотеки. Під час засідання старшокласники загальноосвітніх закладів міста Старокостянтинів 
змагались у інтелектуальній грі “Що? Де? Коли?” на знання антикорупційного законодавства.  

06 вересня, в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, на 
базі Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 для учнів 6-А класу головний спеціаліст 
відділу «Красилівське бюро правової допомоги» 
спільно з провідним спеціалістом Красилівського 
районного відділу актів цивільного стану, Оленою 
Білевич, та начальником Красилівського районного 
відділу державної виконавчої служби, Миколою 
Блажком, організувала та провела в інтерактивній формі 
тематичний урок для учнів про гарантовані права, 
шляхи їх реалізації та захисту. 

 
06 вересня заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги, в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 
організувала та провела тематичний урок для учнів 5-го 
класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 7. Урок «Я маю право!» став своєрідною 
мандрівкою, під час якої за допомогою карти прав 
дитини школярі визначали, які основоположні права їм 
гарантує держава.  

 
 
 
09 вересня фахівці відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги»  провели тематичні ур оки «Я МАЮ 
ПРАВО!» для учнів 5-6-х класів Теофіпольського НВК 
«Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія».  
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18 вересня під гаслом “Разом проти булінгу!” юристки Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 
правопросвітницький захід присвячений Всеукраїнському тижню протидії булінгу. Так, 
фахівчині місцевого центру провели два правових уроки для учнів 7-го та 10-го класів 
Старокостянтинівського ліцею імені М. С. Рудяка. Школярам запропоновано до перегляду 
відеоролики, плакати та буклети на дану тематику. Увагу школярів зосередили на 

відповідольності, яка передбачена за факт вчинення булінгу. Також, для кращого засвоєння 
інформації, фахівчині місцевого центру в ігровій формі розглянули з дітьми види та ознаки 
булінгу. 

25 вересня фахівчині відділу «Теофіпольське 
бюро правової допомоги» провели тематичні уроки про 
право дітей на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги в системі надання БПД» для учнів 5-9 
класів Коров'єнської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів, що на Теофіпольщині. Під час уроків 
спеціалісти бюро роз’яснили учням, які права гарантує 
їм українське законодавство, як можна скористатися 
цими правами та відстояти їх при потребі.  

 
Фахівці Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі - Хмельницький місцевий центр) провели 57 заходів: 
28 січня начальниця відділу Старосинявського бюро правової допомоги Оксана 

Куцоконь спільно з представниками Старосинявської районної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості, Старосинявського сервісного центру Головного управління ПФ України в 
Хмельницькій області, Старосинявського районного відділу ДРАЦС Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області провели бесіду з учнями Заставецької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на тему: «Я МАЮ ПРАВО!» , під час якої ознайомили 
дітей з основними правами, розповіли з якого віку настає кримінальна відповідальність, та куди 
звертатися у випадку порушення їхніх прав чи загрози насильства. У рамках заходу діти також 
дізналися про правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та отримали інформаційні 
буклети. 

13 березня фахівчиня відділу «Волочиське бюро правової допомоги» Орися Круглова 
провела бесіду з учнями 8-х - 11-х класів Полянської 
середньої школи І-ІІІ ступенів на тему: «Права та 
обов’язки неповнолітніх», а також було донесено 
інформацію про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу, зокрема про 
адміністративну відповідальність за булінг. Бесіда 
викликала жваве обговорення серед учнів, які задали 
ряд питань, на які отримали ґрунтовні відповіді. 
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2 травня головний спеціаліст відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” Діана 
Думановська провела бесіду на тему: “СТОП-шкільний булінг!” для учнів 10-го класу 
Сатанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У ході заходу учнів ознайомили з поняттям 
«булінг», його різновидами і компонентами, та яка відповідальність передбачається за вчинення 
булінгу та кібербулінгу. 

15 травня з нагоди Міжнародного дня сім’ї, 
запровадженого відповідно до резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН від 20 вересня 1993 року працівники 
Деражнянського бюро правової допомоги зустрілись 
з учнями 10-х класів Деражнянської ЗОШ №2 та 
провели бесіду на тему: «Запобігання домашньому 
насильству». 

 
 
 

 
 5 вересня головний спеціаліст відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» Орися 
Підвальна провела тематичний урок "Я МАЮ 
ПРАВО!" для учнів 5-х та 6-х класів 
Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на тему: «Права 
дітей, шляхи їх реалізації і захисту» зокрема, 
куди і як звернутись дитині за захистом своїх 
порушених прав. В ході уроку діти заповнили 
карту «Права дитини», а після лекції пройшло 
обговорення даної карти. 

 
12 вересня спільно із фахівчинею Хмельницького місцевого центру Мар’яною Пестун 

юристка Регіонального центру Ольга Чорна поспілкувалися із восьмикласниками 
Хмельницького ліцею № 15 імені Олександра Співачука. Говорили про сімейні правовідносини, 
правовий статус батьків і дітей згідно законодавства України  

 
Детально тут - https://bit.ly/2MSI5tC. 
 
Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі - Шепетівський місцевий центр) провів 53 заходи: 
24 січня інтеграторка Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з учнями 6-10 класів 

Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих 
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предметів та курсів Хмельницької області на теми: “Стоп булінг”, “Протидія насильству в 
сім'ї”, в процесі яких розповіла про види відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а 
також щодо обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх поінформовано щодо законодавства 
України про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права дитини. 

12 лютого начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська 
провела семінар з учнями Білогірського ліцею ім. І.О. Ткачука на тему: “Запобігання насильству 
в сім’ї  та злочинності серед неповнолітніх", а також, проінформувала про правопросвітницький 
проект“Я МАЮ ПРАВО!”. 

21 березня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Євген 
Хмиз провів в М'якотівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. семінар для учнів 9 класу на тему: 
«Булінг» під час якого розповів про негативні наслідки такого явища та відповідальність за 
прояви цькування та насильства у школі. 

11 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з учнями 
6-11 класів Шепетівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 на теми: “Стоп булінг”, 
“Протидія насильству в сім'ї” в процесі яких розповіла про види відповідальності за вчинення 
насильства та булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх поінформовано 
щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права 
дитини. Детально тут - https://bit.ly/2T2PIQV. 

21 травня  в.о. начальника відділу  
“Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз провів для учнів 7 класу Двірецької ЗОШ І-
ІІ ст. лекцію на тему:  «Збережемо планету 
разом» з нагоди відзначення 22 квітня 
Всесвітнього Дня Землі. 

30 травня заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Юлія Школьнік провела 
семінари для учнів Грицівського вищого 
професійного училища №38 на теми: “Стоп 
булінг” та “Протидія насильству в сім'ї” в процесі 
яких розповіла про поняття булінгу, його види та 
форми, а також про види домашнього насильства 
(фізичне, сексуальне, економічне, психологічне). 

 
03 вересня Юлія Школьнік провела тематичний урок для учнів 5-х класів Шепетівкого 

НВК №3 у складі “Загальноосвітня школа I-III ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою” на тему: “ Я МАЮ ПРАВО!”, під час якого розповіла дітям 
про гарантовані права, шляхи їх реалізації  та захисту. 

           
Детально тут - https://bit.ly/2W9wFFV 
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04 вересня інтеграторка Юлія 
Школьнік спільно з провідним 
спеціалістом Шепетівського 
міськрайонного відділу реєстрації актів 
цивільного стану Головного управління 
юстиції у Хмельницькій області Мариною 
Раєвою провели тематичний урок для 
учнів 6-х класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 
ім.  М. Островського на тему: “Я МАЮ 
ПРАВО!”, під час яких розповіли дітям 
про гарантовані права, шляхи їх реалізації  
та захисту. Під час проведення уроку учні 
заповнювали карту “прав дитини”,  тим самим поглибили свої знання про їхні права, 
аналізували юридичні тексти, висловлювали власну позицію, розглядали різні ситуації в яких 
порушуються права та шляхи їх вирішення.  

 
06 вересня в.о. начальника відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги»  Євген Хмиз 
провів тематичний урок на тему: «Я МАЮ 
ПРАВО!» для учнів 4 класу Білогородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради, під час якого в інтерактивній формі 
повідомив учнів про гарантовані права дітей, шляхи 
їх реалізації та захисту.  

 
06 вересня начальник  відділу “Славутське 

бюро правової допомоги”  Любов Китюшко-
Шатковська провела урок з учнями 
Улашанівського НВК на тему: “Я МАЮ 
ПРАВО!”, по закінченні зустрічі 
розповсюджено буклети та інші матеріали.  

 
 
 
 
 
 

 
06 вересня  начальником відділу 

"Нетішинське бюро правової допомоги" 
Світланою Бащук проведено тематичний урок 
з учнями 10-Б класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №1 на тему: "Мої права". По закінченню 
зустрічі учням роздано інформаційні матеріали 
в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту " Я МАЮ 
ПРАВО!". 
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06 вересня в.о. 
начальника відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Євген Бондар 
провів семінар з учнями філії 
№ 2 «Прислуцький НВК 
«ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» на тему  
«Гарантовані права дітей, 
шляхи їх реалізації та захисту» 
в рамках просвітницького 
проекту Мін’юсту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 
 
 
 
18 вересня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатно 

правової допомоги Юлія Школьнік спільно з провідним 
спеціалістом Шепетівського міськрайонного відділу 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління 
юстиції у Хмельницькій області Мариною Раєвою та 
завідуючою державною нотаріальною конторою 
Шепетівського міського нотаріального округу Оленою 
Камфорович провели тематичні уроки для учнів 6 х класів 
Шепетівкого НВК №3 у складі “Загальноосвітня школа I-
III ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою” на тему: “СТОП Булінг!”, під час 
яких розповіли дітям про види відповідальності за 
вчинення булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. 
Також, присутніх поінформовано щодо законодавства 
України про права дітей, розкрито основні положення 
Конвенції про права дитини.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАХІД 1.1.4. Організація та проведення семінарів, круглих столів, зустрічей із 

студентами у вищих навчальних закладах, ПТУ, ліцеях, коледжах, спрямованих на 
запобігання злочинності серед молоді, випадків домашнього насильства, дискримінації – 
загалом центри організували та провели 48 заходів. 

31 січня фахівчині Регіонального центру Ольга Чорна та Оксана Банкова розповіли у 
Хмельницькому професійному ліцеї №8 присутнім як розпізнати, протидіяти та запобігти 
проблемі булінгу згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019р. Детально - 
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https://bit.ly/2MTDTcN. 

 
 

 

05 лютого спільно з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та партнерами 
Активна Громада Хмельницького провели юридичні читання "Я обираю вперше!" для 
студентів-четвертокурсників медичного коледжу. З молоддю, яка вперше братиме участь у 
виборах, говорили: про реалізацію конституційного права вільно обирати; про вибори як 
інститут демократії в Україні; про те, як обирати і не порушувати Закон.  

  
Забезпечили виставку юридичної літератури на тематику виборчого законодавства в 

Україні. 

 
 
28 лютого інтеграторка Шепетівського місцевого центру Юлія Школьнік провела 

тематичну зустріч з студентами Шепетівського коледжу Подільського ДАТУ на тему: “Як 
реалізувати своє виборче право”, під час якої розповіла аудиторії, як перевірити наявність своїх 
даних у Державному реєстрі виборців та дізнатися адресу своєї виборчої дільниці, а також про 
найбільш поширені виборчі порушення, зокрема прямий і непрямий підкуп виборців, та 
пояснила, яка відповідальність очікує на порушників, зокрема й на самих виборців. 
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05 березня 2019 року в.о. начальника 
відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 
Кам’янець-Подільсьокго міцевого центру 
Неборецька Анастасія провела лекцію для 
студентів 3 курсу Новоушицького коледжу ПДАТУ 
на тему: «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи 
небезпечний ризик?». Під час заходу студентів 
ознайомлено з такими термінами як: «секстинг», 

«кібербулінг» та «онлайн-грумінг». Основну увагу акцентовано на тому, як не стати жертвою 
онлайн-грумінгу та протидіяти цьому негативному явищу. По завершені заходу студенти мали 
можливість переглянути відео на дану тематику та висловити свою точку зору.  

08 квітня студентам Кам’янець-Подільського Податкового коледжу та майбутнім 
абітурієнтам під час  «Тижня відкритих дверей» розповіла про відповідальність за булінг і 
ризики користування Інтернетом, а їхнім батькам – про право на податкову знижку на навчання 
інтеграторка Кам’янець-Подільського місцевого центру, Ганна Петрик. Спільно зі студентами 
Податкового колежу вона підготувала диспут «Стоп булінг». У ході заходу присутні дізналися 
про види булінгу, методи кібербулінгу, визначили суб’єктів булінгу, а також склали їхні 
психологічні портрети.  

 

 
Детально тут - https://bit.ly/2Yq5ivR. 
 
10 квітня на базі Кам’янець-Подільського 

коледжу державно-аграрно технічного 
університету Ганна Петрик провела виховну 
годину на тему: «Державні гарантії щодо надання 
першого робочого місця для молоді» студентам 4-
го курсу відділу «Агрономія». Під час заходу 
присутні дізналися про основні положення Закону 
України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні» та 
переваги офіційного працевлаштування. Окрім 
того, разом зі студентами обговорили правові 
засади виборчого процесу в Україні.  

16 травня заступниця директора Олена Варфоломєєва взяла участь у ХVІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» 
(до 30-річчя МАУП), яка відбулася у Хмельницькому інституті МАУП. Заступниця виступила 
рецензентом однієї з наукових робіт, відтак відзначила авторку студентку Одеського інституту 
МАУП грамотою. 



21 
 

 
 

17 травня заступнця начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Старокостянтинівського місцевого  центру, організувала та провела  для 
студентів Старокостянтинівського професійно-технічного ліцею лекцію на тему: “Трудові права 

неповнолітніх”. Під час лекції інтегратор 
місцевого центру ознайомила студентів із 
законодавством, яке встановлює спеціальні умови 
праці для неповнолітніх громадян, зупинилась на 
питаннях пільг у сфері охорони праці, на 
визначенні робочого часу, відпусток та інших 
умов регламентованих КЗпП України. По 
завершенню лекції фахівець центру провела 
інтерактивну правову гру “Брейн-ринг”. 

27 травня в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 
Неборецька Анастасія провела семінар для 
студентів 3 курсу Новоушицького коледжу 
ПДАТУ на тему: «Державні гарантії щодо 
надання першого робочого місця для молоді». 
Під час заходу присутні дізналися про основні 
положення Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні» та переваги офіційного 
працевлаштування.  

 
16 вересня фахівцями відділу 

“Теофіпольське бюро правової допомоги” 
проведено правоосвітній захід для студентів 
Теофіпольського професійного аграрно-
промислового ліцею на тему: "Стоп булінг!". Під 
час заходу студентів поінформували про внесені 
зміни до законодавства України, а саме про 
відповідальність за вчинення булінгу 
неповнолітньою особою.  
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16 вересня під час виховної години «Стоп булінг» 

студенти 1-го курсу Кам’янець-Подільського медичного 
училища дізналися про ознаки та види булінгу, механізми 
реагування. Окрім того, Ганна Петрик розповіла присутнім 
про відповідальність за цькування. На завершення зустрічі 
студенти переглянули відео-ролики, які висвітлюють 
проблему булінгу серед підлітків.  

17 вересня 2019 року для студентів 1-го курсу 
Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості 
проведено виховну годину на тему: «Стоп булінг». Під час 
зустрічі 
Ганна 

Петрик роз’яснила основні положення Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)». Зокрема йшлося про 
ознаки булінгу та його види. Фахівчиня центру 
детально розповіла присутнім про порядок 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за булінг всіх учасників 
освітнього процесу.  

 
 

23 вересня головний спеціаліст відділу 
«Волочиське бюро правової допомоги» Орися Підвальна 
провела зустріч із студентами Волочиського промислово-
аграрного професійного ліцею.  

Юристка зупинилась на темі «Права та обов’язки 
неповнолітніх». Під час бесіди студентам донесено 
основні права та обов’язки якими наділені неповнолітні в 
сфері сімейного, цивільного, трудового права. Окрім 
цього, студенти були ознайомлені із інформацією про 
види та заходи юридичної відповідальності для 
неповнолітніх.  

Тема цькування у навчальних закладах щораз набуває все більшої гостроти і останнім 
часом є однією серед найактуальніших в українській освіті. В межах всеукраїнського тижня 
протидії булінгу 18 вересня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Хмельницького 
місцевого центру Мар`яна Пестун провела 
правопросвітницький захід з учнями Вищого 
професійного училища № 25 м. Хмельницького. 

 



23 
 

25 вересня інтеграторка 
Шепетівського місцевого центру 
Юлія Школьнік провела семінар для 
студентів Грицівського вищого 
художнього училища №19 на тему: “Я 
МАЮ ПРАВО!”, під час яких 
розповіли студентам про гарантовані 
права, шляхи їх реалізації та захисту, 
а також на семінарі розглядали різні 
ситуації, в яких порушуються права, 
та шляхи їх вирішення. 

 
26 вересня юристка 

Чемеровецького бюро правої 
допомоги Катерина Помазова організувала правову зустріч з студентами 4 курсу 
Чемеровецького медичного коледжу. Під час бесіди поінформувала присутніх про систему 
безоплатної правової допомоги в Україні, порядок звернення до місцевих центрів, види правової 

допомоги населенню та категорії осіб, які 
мають право на таку допомогу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАХІД 1.1.5. Проведення семінарів, лекцій, 

бесід, спрямованих на запобігання безробіттю для 
осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості - фахівці центрів забезпечили 
виконання 161 заходів.  

22 березня заступниця директора Регіонального 
центру Олена Варфоломєєва взяла участь у семінарі для 
учасників бойових дій, що перебувають на обліку в 
Хмельницькому міському центрі зайнятості. Юристка 
розповіла учасникам АТО про їхні права, інструменти їх 
захисту, а також про основні норми виборчого 
законодавства. Детально тут - https://bit.ly/2HcGpIu 

 
Упродовж звітного періоду працівниками Хмельницького 

місцевого центру проведено 60 семінарів для осіб, які шукають 
роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

 
15 січня фахівчинею Оксаною Куцоконь проведено спільно 

з представниками Старосинявської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості та Старосинявського сервісного 
центру Головного управління ПФ України в Хмельницькій області 
семінар з громадянами, що перебувають на обліку в 
Старосинявській районній філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості на тему: «Ринок праці. Особливості ринку праці в 
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Україні». 
 
2 квітня на базі Ярмолинецької районної філії Хмельницького ОЦЗ Наталія Костюк 

фахівчиня  “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” провела бесіду, спрямовану на запобігання 
безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрі зайнятості. Присутні 
отримали відповіді на питання, які їх цікавили. 

25 квітня фахівчиня Летичівського бюро правової 
допомоги Наталя Небесна спільно із спеціалістом 
Летичівської філії Хмельницького центру зайнятості 
Інною Данчук, начальником Летичівського відділу 
державної виконавчої служби ГТУЮ у Хмельницькій 
області Андрієм Березюком та начальником 
Летичівського відділу ДРАЦ Мариною 
Добровольською на базі Летичівської районної філії 
Хмельницького обласного Центру зайнятості провела 
чергове засідання клубу «Правова абетка» для осіб, які 

шукають роботу. Наталя Небесна розповіла про порядок приватизації земельних ділянок, 
порядок отримання БВПД, надала відповіді на запитання та роздала друковані інформаційні 
матеріали та буклети «Я маю право». 

25 квітня головний спеціаліст відділу 
“Городоцьке бюро правової допомоги” 
Діана Думановська з метою налагодження 
ефективного соціального партнерства з 
Городоцьким районним центром 
зайнятості взяла участь у черговому 
засідання правового клубу “Юридичний 
провідник”, який був створений для 
безробітних громадян та в рамках 
реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 
25 липня головний спеціаліст відділу 

“Городоцьке бюро правової допомоги” Діана 
Думановська з метою налагодження ефективного 
соціального партнерства з Городоцьким 
районним центром зайнятості взяла участь у 
черговому засідання правового клубу 
“Юридичний провідник” який був створений для 
безробітних громадян та в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

 
 

Працівники Старокостянтинівського 
місцевого центру провели 20 заходів у Центрах 
зайнятості: 

 
18 січня начальниця відділу 

представництва Старокостянтинівського місцевого 
центру взяла участь у  семінарі для жінок, які 
перебувають на обліку в Старокостянтинівській 
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міськрайонній філії Хмельницького обласного центру зайнятості за участі психолога 
Старокостянтинівського міського Кризового центру. Семінар проведено на тему: “Як запобігти 
домашньому насильству”. Учасників заходу поінформовано про види покарань, які можуть бути 
застосовані до кривдника, що передбачені змінами до Закону.  

23 cічня начальниця відділу 
представництва Старокостянтинівського місцевого 
центру взяла участь в інформаційному семінарі 
для військовослужбовців та учасників АТО, який 
проводився на базі Старокостянтинівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості. Захід проведено також за участі 
заступника військового комісара, начальника 
відділу комплектування Старокостянтинівського 
об'єднаного міського військового комісаріату, 

майора Олега Рибачука. Фахівець місцевого центру поінформувала учасників семінару про 
основні послуги, які надають фахівці центру для соціально-незахищених верств населення та 
учасників АТО, а також повідомила присутнім про пільги для учасників АТО, які гарантовані 
державою.  

18 березня головний спеціаліст відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру взяла 
участь у проведенні спільного 
профінформаційного семінару для безробітніх 
осіб з інвалідністю на тему: «Особливості 
працевлаштування осіб з інвалідністю». Семінар 
проводився на базі Теофіпольської районної 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості за участі начальника Теофіпольського 
відділу обслуговування громадян Головного управління ПФУ в Хмельницькій області Любові 
Шеремети. Обговорили права громадян на працю, у тому числі громадян з інвалідністю. 
Фахівцем бюро роз’яснено присутнім гарантії, що передбачені Законом України “Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.  

 
09 квітня фахівці відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру взяли участь у 
профорієнтаційному семінарі для учасників 
антитерористичної операції на сході України на 
базі Старокостянтинівської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості. В 
рамках заходу фахівці місцевого центру 
ознайомили присутніх заходу із пільгами для 
учасників АТО та військовослужбовців у сфері 
трудового законодавства, з пільгами на плату за 
житло, комунальні послуги та паливо, роз’яснила 
умови дострокового виходу на пенсію. По 
закінченню заходу учасників семінару також 
ознайомлено з концепцією реалізації 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство!». 
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17 квітня, заступник начальника відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру взяла участь у проведенні спільного 
профорієнтаційного семінару для безробітної молоді на тему: «Новації в законодавстві про 
працю». Семінар проводився членами клубу «Правова абетка» на базі Теофіпольської районної 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості за участі начальника Теофіпольського відділу 
обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій 
області, Любові Шеремети, та провідного фахівця з профорієнтації центру зайнятості, Олени 
Хрустальової. На зустрічі обговорили права громадян на працю, у тому числі громадян з 
інвалідністю. Фахівцем бюро правової допопоги роз’яснено присутнім зміни в законодавстві 
України щодо посилення відповідальності роботодавців за порушення у сфері праці та трудових 
відносин. 

 
21 серпня заступниця начальника відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги взяла 
участь у проведенні профінформаційного семінару 
для безробітної молоді. Семінар проводився 
членами клубу «Правова абетка» на базі 
Теофіпольської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Зокрема, учасникам заходу роз’яснено, що таке страховий стаж і 
чим небезпечні зарплати в конвертах 

22 серпня головний спеціаліст відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” взяла участь 
у проведенні спільного профорієнтаційного семінару 
для безробітних матерів, на виховані яких є діти до 6-
річного віку. Семінар проводився на базі 
Красилівської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Зокрема, присутнім 
заходу роз‘яснено зміни до законодавства щодо 
стягнення заборгованості по аліментах та 
нарахування пені.  

11 вересня начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги спільно із заступником начальника відділу 
активної підтримки безробітних 
Старокостянтинівської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, Іриною 
Якимчук, взяла участь у проведенні 
профінформаційного семінару для учасників бойових 
дій на тему: “Інформаційний семінар для 
військовослужбовців”. Юристкою місцевого центру 
роз'яснено норми чинного законодавства, що 

забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу. 
 

Упродовж звітного періоду працівники 
Кам’янець-Подільського місцевого центру провели 
22 семінари для осіб, які шукають роботу та 
перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

04 квітня 2019 року начальником відділу 
«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 
Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії 
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Хмельницького обласного центру зайнятості організовано та проведено лекцію для безробітних 
верств населення щодо легалізації трудових відносин в Україні. Зокрема, перед присутніми 
акцентовано увагу щодо негативних наслідків для працівника при отриманні заробітної плати «в 
конверті» та відповідальності роботодавців за допуск працівників до роботи без належного 
оформлення. 

  
06 травня юристка місцевого центру Ганна Петрик 

провела семінар на тему: «Жінка на ринку праці» на базі 
Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості. 
Насамперед, Ганна Петрик поінформувала присутніх про 
основні права, гарантії та пільги, передбачені для жінок 
трудовим законодавством. Принагідно, в рамках 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство», говорили про підстави та порядок 
нарахування аліментів.  

 
30 травня в рамках проведення 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу 
«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 
Катериною Помазовою проведено засідання 
правового клубу для осіб, які перебувають на 
обліку у Чемеровецькому районному центрі 
зайнятості на тему: «Рецепти успіху». Присутніх 
ознайомлено із реалізацією правопросвітницької 
кампанії «Відповідальне батьківство», а саме щодо 
права дитини на аліменти, як отримати податкову 
знижку на навчання. 

 
 
 
05 червня в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 
Анастасія провела семінар у клубі правової допомоги 
«Моє право», що створений на базі Новоушицького 
районного центру зайнятості для незайнятого та 
зайнятого населення району на тему: «Спадкування. 
Що потрібно знати?». Слухачам роз’яснено основні 
положення спадкового права та детально розкрито 
процедуру оформлення спадщини.  

 
09 липня юристка місцевого центру Ганна 

Петрик 
провела 

семінар на тему: «Безоплатна правова допомога в 
Україні» на базі Кам’янець-Подільського міського 
центру зайнятості. Юристка центру пояснила 
присутнім різницю між первинною та вторинною 
безоплатною правовою допомогою, зазначила, які 
категорії осіб мають право на вторинну правову 
допомоги, ознайомила із переліком документів, 
необхідних при зверненні до центру. Зокрема, Ганна 
Петрик поінформувала присутніх про реалізацію 



28 
 

правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка».  
13 серпня в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела семінар у клубі правової допомоги 
«Моє право», що створений на базі Новоушицького 
районного центру зайнятості для незайнятого та 
зайнятого населення району на тему: «Спадкові 
правовідносини». Слухачам роз’яснено основні 
положення спадкового права та детально розкрито 
процедуру оформлення спадщини. Також в рамках 
кампанії «Відповідальне батьківство» присутні 
дізналися про способи стягнення аліментів, у тому 
числі аліментів на непрацездатних батьків.  

 
18 вересня начальником відділу «Дунаєвецьке 

бюро правової допомоги» Ігорем Кочмарським в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» на базі 
Дунаєвецького районного центру зайнятості 
проведено семінар з безробітними особами, які 
перебувають на обліку на тему: «Захисти дитину у 
шкільному середовищі від проявів булінгу».  

 
 
 
 

 
Шепетівський місцевий центр провів правопросвітницьких 55 заходів, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах 
зайнятості, зокрема: 

08 січня інтеграторка Юлія Школьнік провела інформаційний семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості. Під час семінару до відома присутніх було доведено інформацію щодо доступу до 
безоплатної правової допомоги та проінформовано про дію проекту Міністерства юстиції 
України “Я маю право!”. 

08 січня начальниця  відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська 
провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Білогірській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Практика застосування законодавства 
про стягнення аліментів”. Також, розповіла про правопросвітницький  проект  «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

15 січня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Максим 
Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в Нетішинській міській філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Права людини та громадянина”. 
Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я маю право!”. 

15 січня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-
Шатковська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку у Славутській міськрайонній 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого присутнім була доведена 
інформація про безоплатну правову допомогу, надання первинної та вторинної правової 
допомоги,  доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. Також, присутніх було 
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 
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 17 січня в.о. начальника відділу “Полонське 
бюро правової допомоги” Оксана Рибак провела 
семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонській районній філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості, на тему: “Порядок укладення 
трудового договору”. 

 
 
 

02 квітня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Тетяна 
Бульбах  взяла участь у семінарі проведеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості: «Запобігаємо нелегальній трудовій міграції».    

12 квітня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-
Шатковська взяла участь у семінарі організованого  Славутською міськрайонною філією 
Хмельницького обласного центру зайнятості  для осіб, які перебувають на обліку.  На семінарі 
присутнім була доведена інформація про безоплатну правову допомогу, надання первинної та 
вторинної правової допомоги,  доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

16 квітня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Оксана 
Якубовська  провела тематичну зустріч з особами, які перебувають на обліку в Шепетівській 
міськрайонній філії Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Відповідальне 
батьківство”, в ході якого  розповіла про податкову знижку на розвиток дитини та порядок її 
оформлення, порядок відшкодування витрат на  муніципальну няню для дитини до 3 років, а 
також про права дитини на аліменти. 

16 квітня головний спеціаліст відділу 
“Ізяславське бюро правової допомоги”  Зоя 
Гонтарук провела тематичну зустріч із 
особами, які перебувають на обліку як 
безробітні в Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості 
на тему: “Відповідальне батьківство”. 

06 серпня начальник відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Білогірській  
районній філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості. 
15 серпня в.о. начальника відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській районній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, 
на тему «Податкова знижка на навчання» та 
розповіла про основні положення 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство». 

27 вересня головний спеціаліст відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 
Гонтарук в приміщенні Ізяславського районної 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості провела тематичну зустріч із 
особами, які перебувають на обліку як 
безробітні в  Ізяславській районній філії 
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Хмельницького обласного центру зайнятості в рамка проекту «Відповідальне батьківство». 
 
ЗАХІД 1.1.6. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з особами з 

інвалідністю, які мають вади слуху, зору – провели центри 33 заходи. 
31 січня інтеграторка Шепетівського місцевого центру Юлія Школьнік провела 

навчальний семінар для працівників та осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській 
територіальній первинній організації УТОС на тему: “Порядок вирішення правових проблем 
осіб з вадами слуху”, під час якого розповіла про способи вирішення правових проблем, 
зокрема, було проінформовано про послуги, які надає Шепетівський місцевий центр з надання 
БВПД, порядок їх отримання, орієнтовний перелік документів, який необхідно подати до 
центру для отримання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та 
адміністративних справах.  

Також, з метою реалізації інформаційної кампанії “Я маю право голосу” присутнім 
роз'яснено виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту та дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

28 березня 2019 року, в рамках правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу!», на 
базі Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки для членів громадської організації 
“Старокостянтинівське відділення українського товариства сліпих”, заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провела тематичну бесіду 
на тему: “Підстави та процедура отримання осіб з інвалідністю можливості голосувати за 
місцем перебування”. Під час виступу інтегратор місцевого центру ознайомила присутніх з 
порядком організації голосування виборців за місцем перебування та порядком оскарження 
порушених прав виборця. 

28 березня начальницею відділу “Деражнянське бюро правової допомоги” 
Хмельницького місцевого центру Оксаною Сідлецькою проведено зустріч з членами 
Хмельницької обласної організації інвалідів зору, в ході якої було роз’яснено присутнім права, 

пільги, що надаються інвалідам в Україні. 
29 травня 2019 року на базі громадської 

організації “Старокостянтинівське відділення 
українського товариства сліпих”, заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провела тематичну бесіду з членами 
громадської організації на тему: “Основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю”. 

 
 
29 травня на виконання Меморандуму про 

співпрацю та взаємодію між Кам’янець-Подільським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та громадською організацією 
«Кам’янець-Подільська територіальна первинна 
організація українського товариства сліпих (УТОС)» 
фахівчині центру Аліна Задорожна та Ганна Петрик 
забезпечили роботу дистанційного пункту 
консультування, роз’яснили трудовому колективу 
порядок отримання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги.  
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08 серпня в.о. начальника 
відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела 
семінар з працівниками  та особами, 
які перебувають на обліку в 
Полонському відділенні Шепетівської 
територіальної первинної організації 
УТОС,  про впровадження урядової 
ініціативи «Чесна платіжка», яка 
реалізується в рамках 
просвітницького проекту Мін’юсту 
«Я МАЮ ПРАВО!» 

 
 
 
 

 
22 серпня юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру Аліна Задорожна 

забезпечила роботу дистанційного пункту консультування на базі громадської організації 
«Кам’янець-Подільська територіальна первинна організація українського товариства сліпих 

(УТОС)». Питання, з якими громадяни зверталися по 
правову допомогу, стосувалися спадкового, сімейного, 
житлового та цивільного законодавства. Окрім того, 
присутні дізналися про реалізацію 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство», мета якої інформування батьків щодо: 
розміру, підстав та порядку нарахування аліментів; 
нових правил виїзду з дитиною за кордон; порядок 
отримання податкової пільги на навчання. Також 
поширено інформаційні буклети та плакати.  

 
 

 
04 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  Любов Китюшко-

Шатковська провела семінар  для представників громадської організації “Дакжест” на тему: 
“Право особи з вадами слуху на безоплатну правову допомогу”, під час якого обговорено 
питання співпраці для забезпечення доступу осіб з вадами слуху до безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги. 

 
На запрошення громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України» 09 серпня 

директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та юристка та Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у засіданні 
Всеукраїнського круглого столу «Безперешкодний доступ – головна умова інтеграції осіб з 
інвалідністю у суспільство. Спільна діяльність органів влади та громадських організацій осіб з 
інвалідністю в питаннях доступності». Директорка Регіонального центру розповіла присутнім 
про систему безоплатної правової допомоги в Україні, повноваження центрів та бюро правової 
допомоги, пояснила, в чому полягає різниця між первинною та вторинною правовою 
допомогою. Особливу увагу керівниця центру зосередила на порядку отримання безоплатної 
правової допомоги особами з інвалідністю.  

Детально тут - https://bit.ly/31zM03E. 
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17 вересня заступник начальника відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
організувала робочу зустріч із секретарем 
Теофіпольської територіально-первинної організації 
Українського товариства сліпих (УТОС), Валентиною 
Михальчук. Фахівчинею роз’яснено норми чинного 
законодавства, що забезпечують право громадян на 
безоплатну вторинну правову допомогу, а саме для 
такої категорії осіб як особи з інвалідністю по зору.   

 

26 вересня начальником відділу «Летичівське 
бюро правової допомоги» Анатолієм Харламовим 
проведено бесіду з особами з інвалідністю, які мають 
вади слуху, зору у Летичівському ТПО УТОС на тему 
«Проблеми осіб з інвалідністю» та «Правовий захист 
людей з інвалідністю». Під час заходу начальник 
відділу ознайомив присутніх з проблемами з якими на 
даний час стикаються особи з інвалідністю.  

 
 
 
 
 

ЗАХІД 1.1.7. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 
роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудових колективах, 
територіальних громадах в тому числі про виконання правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!» - загалом провели 259 різноформатних зустрічей. 

21 січня фахівчині Регіонального 
центру взяли участь у дискусійному клубі 
«Реформи в Україні: наслідки впровадження». 
Під час обговорення йшлося також про 
реформи в галузі юстиції, які спростили доступ 
вразливих верств населення до безоплатної 
правової допомоги та забезпечили їхнє право 
на рівний доступ до правосуддя. Зазначили, що 
завдяки цен1трам та бюро правової допомоги 
велика кількість громадян отримала змогу 
захистити свої права. 
Детально тут - https://bit.ly/2Gj1suQ. 
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21 січня начальниця відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Старокостянтинівського місцевого центру, в 
рамках реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 
організувала та провела круглий стіл для 
структурних підрозділів відділу культури, 
національностей, релігій та туризму 
Старокостянтинівської районної державної 
адміністрації, на якому обговорили тему: 

“Ключові досягнення і пріоритети системи безоплатної правової допомоги”. Під час заходу 
інтегратор місцевого центру розповіла присутнім про досягнення  Центру у 2018 році, які стали 
суттєвим кроком до покращення доступу до правосуддя вразливих верств населення 
Старокостянтинівщини. 

19 лютого директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна на базі Хмельницького 
зонального відділу Військової служби 
правопорядку провела бесіду з особовим складом 
зонального відділу Військової служби 
правопорядку щодо забезпечення прав 
військовослужбовців та членів їхніх сімей, про 
право військовослужбовців, зокрема учасників 
АТО, на безоплатну правову допомогу та соціальні 
гарантії для цієї категорії осіб. Детально тут - 
https://bit.ly/2H7sWl6. 

 
22 січня 2019 року начальник відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 
Камянець-Подільського місцевого центру 
Катерина Помазова провела круглий стіл із 
працівниками Чемеровецької селищної ради 

щодо 

роз’яснення ключових змін у законодавстві.  
05 лютого начальницею відділу “Нетішинське 

бюро правової допомоги” Шепетівського міцевого 
центру Світланою Бащук проведено круглий стіл з 
працівниками служби у справах дітей виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради на тему: “Як реалізувати своє виборче право”. Присутнім 
надані інформаційні матеріали, щодо 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

10 квітня на базі Великомацевицької 
сільської ради Старокостянтинівського району 
фахівці Старокостянтинівського місцевого центру, 
в рамках правопросвітницької кампанії “Я маю 
право голосу!” провели тематичну зустріч з 
працівниками сільської ради та жителями села 
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Великі Мацевичі на тему: “Виборчі права громадян, механізм їх реалізації та захисту”. Під час 
зустрічі учасників заходу поінформовано про норми виборчого права та особливості проведення 
другого туру виборів Президента України у 2019 році. 

06 травня інтеграторка Старокостянтинівського місцевого центру, на базі архівного 
відділу Старокостянтинівської районної державної адміністрації, для працівників установи 
провела інформаційну годину на тему: “Трудові правовідносини роботодавця із працівником”. 
Метою заходу було ознайомлення працівників з порядком укладення трудового договору, 
переліком документів, які надаються роботодавцю, з видами відповідальності при порушенні 
трудового законодавства, а також порядком захисту порушених прав громадян через систему 
БВПД. 

13 травня начальник відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги” Юлія Піхотинська, в рамках проведення 
правопросвітницьких заходів  провела  семінар для 
працівників Білогірського районного територіального  центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 
тему: “Ключові реформи у сфері соціального захисту, освіти, 
охорони здоров'я та пенсійного забезпечення”. 

07 травня 2019 року на базі Служби у справах дітей Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації фахівчині Кам’янець-Подільського місцевого центру Анна Петрик та 
Аліна Задорожна організували робочу зустріч з трудовим колективом. Під час зустрічі 
розробили план заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, 
інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 
запобігання вчиненню дітьми правопорушень. Принагідно обговорили питання щодо реалізації 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» спільно з спеціалістами Служби у 
справах дітей Кам’янець-Подільської РДА.  

21 травня заступник начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний 
семінар з працівниками Судилківської ОТГ, в ході якого розповіла про порядок отримання 
безоплатної правової допомоги. Також присутніх проінформовано про  дію 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та передано відповідні інформаційні 

матеріали, в тому числі плакати, для розміщення в 
приміщені ОТГ. 

20 червня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Наталія Костюк - заступник начальника 
відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 
провела бесіду із трудовим колективом Центру 
надання адміністративних послуг Ярмолинецької 
районної державної адміністрації.  

 
10 липня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Юлія Школьнік спільно з 
начальником Шепетівського міськрайонного 
відділу ДРАЦС Оленою Кость провели 
інформаційний семінар для працівників відділу 
ДРАЦС на тему: “Відповідальне батьківство”.  
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ЗАХІД 1.1.8. Організація та проведення вуличного інформування громади 
Хмельницької області в тому числі про виконання правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!» -  центри з надання БВПД у Хмельницькій області у звітному періоді активно 
спілкувався із мешканцями населених пунктів не лише на виїзних прийомах, а також і під час 
вуличних інформувань, яких провели 118. Під час акцій громадянам, мешканцям і відвідувачам 
громад чи заходів, працівниками тлумачилися норми законодаства, роздано буклети щодо 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та контактні дані центрів і  бюро правової 
допомоги, інформаційні матеріали правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

   
 7 лютого працівниками Летичівського бюро 
Хмельницького місцевого центру з метою підвищення 
правової обізнаності мешканців територіальних 
громад, зокрема, щодо реалізації їх права на доступ до 
безоплатної правової допомоги та реалізації виборчого 
процесу було проведено вуличне інформування 
громадян. 
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22 травня заступник начальника відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого центру провела вуличне інформування для жителів села 
Гальчинці Теофіпольського району. Фіхівцями Старокостянтинівського місцевого центру, в 
рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», проведено 
також вуличне інформування жителів села Ілляшівка 23 травня, села Сербинівка 06 червня 2019 
року, а жителів села Вербородинці поінформовано про послуги системи БПД 27 червня. 

27 травня працівники Деражнянського бюро провели вуличне інформування для 
населення міста. Містянам цікаво було почути компетентні роз’яснення про можливі варіанти 
вирішення правових проблем, шляхи запобігання насильству в сім’ї, порядок захисту 
порушених прав та можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
 
 
30 липня з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми працівники 

Регіонального та Хмельницького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги долучилися акцій, які проводилися різними інституціями в місті Хмельницький:  

участь у перегляді документального фільму «Жінка в полоні»;  
участь у вуличній акції з елементами арт-інсталяції «Невидимі», яка відбулась на пероні 

залізничного вокзалу м.Хмельницького; 
проведення вуличного інформування для мешканців і відвідувачів міста на пероні 

залізничного вокзалу м.Хмельницького. 
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У День прапора України нагадали мешканцям Хмельницького про гарантовані державою 

права та закликали відстоювати їх в разі порушення! 

 
 
07 вересня під час масового заходу реалізації проєкту «Місто професій» фахівці 

Регіонального та Хмельницького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги інформували батьків діток про БПД, право на захист та куди звернутися аби отримати 
юридичну допомогу. 
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ЗАВДАННЯ 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 
БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 
18 лютого з метою забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав, 

свобод та законних інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей між Регіональним 
центром та 
Хмельницьким 
зональним 
відділом 
Військової 
служби 
правопорядку 
укладено 

Меморандум про наміри щодо співробітництва, в 
межах якого планується реалізація заходів для 
забезпечення доступу військовослужбовців до 
безоплатної правової допомоги. Детально тут - 
https://bit.ly/2WwtZSh.  

25 червня начальниця відділу 
комунікацій та правопросвітництва Оксана Банкова взяла участь у експертному обговоренні. У 
рамках проекту "Підвищення освіченості службовців Хмельницької області щодо Резолюції 
ООН 1325", що реалізує наша громадська організація за підтримки Українського Жіночого 
Фонду / Ukrainian Women's Fund, обговорили результати роботи, недопрацювання представники 
різних інституцій Хмельницької області та громадськості. У результаті домовились про 
продовження співпраці та напрацьовувати подальші плани досягнення. 

01 липня Меморандум про співпрацю підписали у Хмельницькому регіональна 
представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини в Хмельницькій області, керівники 
регіонального і місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У 
документі визначили основні напрямки спільної роботи та заходи, спрямовані на недопущення 
порушень права на безоплатну правову допомогу. 

 
Детально тут - https://bit.ly/31xRfRI. 
 



39 
 

26 липня в.о. начальника 
відділу Євген Хмиз провів робочу 
зустріч із головою Радошівської 
сільської ради Володимиром 
Годованцем, під час якої обговорили 
питання забезпечення доступу 
мешканців села до безоплатної 
правової допомоги. 

06 серпня заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела робочу зустріч із 
Шепетівським міським головою 
Михайлом Полодюком. 

 
10 вересня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів робочу 

зустріч з головним лікарем Хмельницької обласної психіатричної лікарні №3 Ларисою 
Спекторук, під час якої розповів про 
систему безоплатної правової 
допомоги, порядок звернення до 
місцевого центру та ознайомив із 
переліком необхідних документів 
задля отримання такої допомоги. По 
завершенню зустрічі сторони 
підписали Меморандум про 
співпрацю між Шепетівським 
місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги та Хмельницькою обласною 
психіатричною лікарнею №3. 
Детально тут - https://bit.ly/2W2eimm. 

 
 

 
ЗАХІД 1.2.1. Організація та проведення  робочих зустрічей, навчальних семінарів з 

керівниками громадських організацій (із громадськими організаціями, які представляють 
інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально 
вразливих верств населення) – провели центри 24 заходи. 

 
07 травня інтеграторка Старокостянтинівського 

місцевого центру  провела інформаційну годину для 
представників громадської організації “Учасники АТО 
Старокостянтинівщини” на тему: “Правовий захист та 
пільги для учасників бойових дій”. 
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25 квітня фахівчиня Летичівського бюро правової допомоги Хмельницького місцевого 
центру, Оксана Куцоконь організувала та провела в управлінні соціального захисту населення 
Старосинявської РДА бесіду спрямовану на вирішення 
правових проблем внутрішньо переміщених осіб, щодо 
основних положення закону України “Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб”. 

16 травня начальниця відділу “Нетішинське бюро 
правової допомоги” Шепетівського місцевого центру 
Світлана Бащук провела зустріч з представниками ГО 
“Нетішинське міське об'єднання воїнів АТО”, на якій 
обговорено питання щодо пільг членам сім'ї учасника 
АТО, зокрема, оздоровлення дітей та оплати за 
відвідування секцій.  

 
21 червня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська 

провела  провела робочу зустріч  з головою Білогірського відокремленого підрозділу ГО 
«Спілка учасників АТО Хмельниччини» Іллею Васюком, під час якої обговорили питання 
співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги  учасникам АТО. 

21 серпня головним спеціалістом відділу відділу «Летичівське бюро правової допомоги» 
Оксаною Куцоконь проведено навчальний 
семінар з керівником громадської організації 
«Старосинявська спілка учасників АТО» 
Віталієм Бакуном. Під час заходу обговорені 
основні положення законів України «Про 
військовий обов'язок і військову службу», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та проблемні питання, що виникають 
в учасників АТО та членів їх сімей, а також 
методи їх вирішення. 

 
17 вересня заступником начальника відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» проведено 
зустріч із військовослужбовцями Теофіпольського 
районного військового комісаріату, які нещодавно 
повернулись із зони ООС. Під час зустрічі фахівцем 
бюро роз’яснено військовослужбовцям їх право на 
пільги як учасників АТО, зокрема, що держава гарантує 
учасникам АТО трудові, медичні, освітні пільги, знижки 

на оплату 
комунальних 
послуг, безплатний проїзд у транспорті.  

30 вересня головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
організувала і провела в приміщенні військової частини А-
2502 тематичну зустріч з військовослужбовцями, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» на тему: «Охорона 
здоров'я учасників АТО». Під час зустрічі обговорили 
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питання щодо порядку отримання ліків безкоштовно або на пільгових умовах, реалізації права 
на санаторно-курортне лікування, можливість отримання психологічної допомоги та реабілітації.  

 
ЗАХІД 1.2.2. Проведення робочих зустрічей з начальниками установ виконання 

покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої системи області) та 
представниками центрів пробації в тому числі проведення роз’яснювальної роботи з 
питань реалізації та захисту прав людини – організували 8 зустрічей. 

11 березня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру Євген Хмиз спільно із представниками Ізяславського 
районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області з метою 
формування правової свідомості і правової культури в нашому суспільстві з питань виборчого 
законодавства, захисту мешканцями району своїх виборчих прав та їх відновлення у випадку 
порушення провели тематичну зустріч із громадянами, які перебувають на обліку як засуджені 
до покарання, не пов'язаного із позбавленням волі. 

26 червня начальник відділу  "Ізяславське бюро правової допомоги"  Євген Хмиз 
провів робочу зустріч із в.о. начальника Ізяславської виправної колонії №31, під час якої 
обговорили питання припинення співпраці у зв’язку із відсутністю засуджених та припиненню 
функціонування колонії. 

 
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 – організовано 41 
таку зустріч. 

До приклау, заступниця директора Олена Варфоломєєва регулярно здійснює робочі 
зустрічі з Центром пробації з питань узагальнення співпраці, поширення інформації про 
законодавство у сфері БПД та правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

13 травня, директорка Регіонального центру Наталія 
Стьопіна та начальниця відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Катерина Топольницька 
зустрілися з представником Територіального управління 
Державного бюро 
розслідувань, що 
розташоване у м. 
Хмельницькому. Під час 
зустрічі обговорили основні 

напрямки співпраці. Детально тут - https://bit.ly/2Yigdrx. 

 
20 вересня начальником Дунаєвецького бюро правової 

допомоги Ігорем Кочмарським проведено робочу зустріч з 
начальником Дунаєвецького районного сектору філії ДУ 
«Центр пробації» у Хмельницькій області. Метою зустрічі 
стало обговорення заходів, спрямованих на надання правової допомоги клієнтам пробації.  

 
 
ЗАХІД 1.2.4. Організація та проведення спільних заходів із Державною міграційною 

службою (круглі столи, семінари) 
 

У ІІІ кварталі не заплановано спільних заходів із ДМС, проте з метою уникнення 
порушень прав iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих для iдентифiкацiї та 
забезпечення примусового видворення 30 серпня директорка Регіонального центру запросила 
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до плідної розмови представницю 
управління Державної міграційної служби в 
Хмельницькій області Руслану Мартьянову. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАХІД 1.2.5. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-методичним 
центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області. 

На виконання діючого меморандуму 
заступниця директора Регіонального центру 
Олена Варфоломєєва провела 15 тематичних 
заходів у Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької  області. Так лекції з тематичних 
питань у тому числі щодо проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» провела заступниця для керівників 
сільськогосподарських підприємств, працівників 
управлінь агропромислового розвитку в районах, 
голів ОТГ, сільських рад.  

 
ЗАХІД 1.2.6. Проведення робочих зустрічей з керівниками органів державної влади, 

ОМС міст і районів. 
Спільно фахівці місцевих центрів провели 209 таких необхідних зустрічей. 
5 лютого начальниця відділу «Волочиське бюро правової допомоги» Хмельницького 

місцевого центру Алла Байда провела робочу зустріч із директором Волочиського районного 
центру зайнятості Олександром Скибою, де обговорили подальшу співпрацю в рамках 
Меморандуму та інформування осіб, що перебувають на обліку в Волочиському центрі 
зайнятості про отримання безоплатної правової допомоги. 

 
21 березня Наталія Костюк заступниця начальника 

відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 
Хмельницького місцевого центру організувала та провела 
робочу зустріч із головою Москалівської сільської ради 
Ярмолинецького району. Під час зустрічі розповіла про 
діяльність бюро, про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України 
«Я МАЮ ПРАВО!», про категорії осіб, які мають право 
отримати безоплатну первинну та вторинну правову 
допомогу. З головою сільської ради домовилися про подальшу співпрацю, вручено інформаційні 
буклети “Я МАЮ ПРАВО!” та плакати.  

26 лютого начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Шепеиівсього 
місцевого центру Світлана Бащук  провела робочу зустріч із заступником міського голови 
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Нетішинської міської ради  Ольгою Бобіною з питання виділення субвенції з місцевого бюджету 
для впровадження  інформаційних технологій в бюро правової допомоги задля спрощення 

доступу осіб з інвалідністю зі слуху до безоплатної правової 
допомоги. 

18 квітня, в рамках роботи мобільного 
консультаційного пункту, заступником начальника відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» на базі 
Воскодавинської сільської ради Красилівського району 
проведено робочу зустріч з сільським головою, Ларисою 
Кухар, де обговорено питання налагодження співпраці з 
надання правової допомоги для жителів с. Воскодавинці. 
Того ж дня інтеграторка Старокостянтинівського місцевого 

центру провела робочу зустріч з керівником апарату Старокостянтинівської районної державної 
адміністрації, Андрієм Літвінчуком, під час якої обговорили необхідність налагодження 
співпраці та об’єднання зусиль, щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам, 
спільну стратегію розвитку щодо інтеграції безоплатної правової допомоги для жителів сіл, 
використовуючи механізм виїзних приймалень та залучення до співпраці сільських рад, 
налагодження механізму інформування голів сільських рад на тренінгах організованих 
Старокостянтинівською районної державної адміністрацією. 

 
 

25 квітня начальник відділу «Дунаєвецьке 
бюро правової допомоги» Камянець-Подільського 
місцевого центру Ігор Кочмарський на базі бюро 
правової допомоги організував та провів робочу 
зустріч з Громадським Радником Смотрицької ОТГ 
Козаком Олегом Олеговичем. Мета зустрічі –  
налагодження співпраці, взаємодія щодо надання 
правової допомоги жителям Смотрцької ОТГ у 
вирішенні  найбільш типових для них питань та 
проблем правового характеру.  

06 вересня в.о. начальника відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги»  Євген Хмиз провів семінар для працівників 
Білогородської сільської ради Ізяславського району щодо створення на території сільської ради 
спеціалізованих установ з надання безоплатної правової допомоги. 

 
12 вересня, в рамках роботи мобільного 

консультаційного пункту, фахівцем Красилівського 
бюро правової допомоги проведено робочу зустріч із 
секретарем Западинської сільської ради, Ольгою 
Мостов’юк, де обговорили перспективи подальшої 
співпраці. Фахівчиня бюро правової допомоги 
роз’яснила процедуру доступу до безоплатної 
правової допомоги для громадян, а також 

поінформували про 
правопросвітницьку 
кампанію 
«Відповідальне 
батьківство» та її завдання. 
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Так, 30 серпня, начальник відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” Артем Кляхін 

провів робочу зустріч із головою Городоцької міської ОТГ Василем Підлісним. 
 
Так, 11 вересня головний спеціаліст відділу «Летичівське 

бюро правової допомоги» Оксана Куцоконь провела робочу 
зустріч з в.о.старости сіл Лисанівці та Паньківці Григорієм 
Брицьким, під час якої обговорені проблемні правові питання, 
що виникають у жителів сіл, порядок надання первинної та 
вторинної правової допомоги громадянам. На завершення 
зустрічі старостату надані інформаційні матеріали для 
розміщення в приміщенні сільської ради. 

 
ЗАХІД 1.2.7. Надання методичної допомоги представникам юридичних служб 

органів державної влади та ОМС з питань  прав людини та ЗАХІД 1.2.8. Розроблення та 
поширення методичних рекомендацій для органів  місцевого самоврядування задля 
покращення обізнаності та доступу до БПД. 

Активно посилано у вказаному напрямку роботу Шепетівським місцевим центром. 
Так, з метою створення спеціалізованих установ з надання 
БПД та залучення міжнародної технічної допомоги або 
міжнародних грантів з метою отримання фінансової підтримки 
надавачів БПД працівниками Центру організовано та 
проведено 6 навчальних семінарів з представниками органів 
місцевого самоврядування, які були передбачені у 
квартальному Плані роботи на I квартал 2019 року та інші 
заходи, які працівниками були виконанні позапланов. До 
прикладу, 22 лютого начальниця відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковська провела 
семінар з працівниками Ганнопільської ОТГ на теми: “Право 
на безоплатну правову допомогу”, “Як реалізувати своє 
виборче право” та “Спеціалізовані установи з надання 
безоплатної правової допомоги  в органах місцевого 
самоврядування”. 
 14 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське 

бюро правової допомоги” Тетяна Бульбах в рамках проведення правопросвітницьких заходів 
спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти, 
охорони здоров’я та пенсійного забезпечення,  провела  на базі служби у справах дітей  
Білогірської районної державної адміністрації семінар з працівниками служби  на тему: 
“Ключові реформи  у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного 
забезпечення”, у ході  семінару також було наголошено про дію проекту Міністерства юстиції 
України “Я маю право!”, який покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у 
різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої 
права. 

 27 лютого інтеграторка Юлія Школьнік 
провела робочу зустріч із заступником Шепетівського 
міського голови Наталією Стасюк, під час якої  
розглянули питання виділення субвенцій з місцевого 
бюджету в рамках Програми з правової освіти 
населення та безоплатної правової допомоги жителям 
м. Шепетівка на 2019-2021 роки, яка знаходиться на 
розгляді в Шепетівській міській раді, для 
впровадження сучасних інформаційних технологій 
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задля спрощення доступу осіб з інвалідністю зі слуху до БПД. 
 28 лютого головний спеціаліст відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги»   Зоя Гонтарук 
здійснила робочу зустріч із секретарем Клубівської 
сільської ради Ізяславського району Ларисою 
Макарчук та працівниками,  під час якої розглянули 
порядок співпраці в забезпеченні доступу до правової 
допомоги громадян. 

 
 

 
 
 

 
04 липня начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» Кам’нець-

Подільського місцевого центру Катериною Помазовою прийнято участь у засідання круглого 
столу на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою 
статті» на базі Чемеровецької районної державної адміністрації. У заході  взяли участь завідувач 
сектору виконавчої діяльності управління соціального захисту населення Чемеровецької РДА, 
начальник сектору превенції Чемеровецького відділення поліції  Городоцького відділу поліції 
головного управління Національної поліції, працівники відділу з питань соціальної політики та 
відділу освіти молоді та спорту селищної ради.   

Від початку 2019 року на Шепетівщині прийняли уже 
три програми правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню на 2019-2021 роки. 

05 вересня інтеграторка Юлія Школьнік провела 
робочу зустріч з Ленковецьким сільським головою Юрієм 
Криворчуком, під час якої розглянули остаточний проект 
Програми правової освіти населення та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Ленковецької ОТГ на 2019-
2021 роки, а також прийняли рішення про винесення її на 
депутатські комісїї та сесію Ленковецькою сільської ради. 

 
 
 
 

 

 

27 вересня  фахівці Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги забезпечили роботу мобільного 
консультаційного пункту на базі Великочернятинської 
сільської ради Старокостянтинівського району, де і 
провели робочу зустріч із головою сільської ради, 
Оксаною Дзюм. Під час зустрічі обговорено питання 
щодо співпраці при наданні правових консультацій для 
жителів територіальної громади, а також надано 

методичну допомогу щодо надання ОМС безоплатної первинної правової допомоги та передано 
друковані матеріали на правову тематику. 
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Місцеві центри беручи до уваги попит і питання клієнтів розробили методичні 

рекомендації. 
До прикладу інтеграторка Камянець-Поділького місцевого центру  Анна Петрик 

розробила та поширила методичні рекомендації для ОМС 24 січня - «Порядок отримання 
субсидії. Все, що потрібно знати», 4 квітня - «Булінг у дитячому середовищі», 19 квітня - 
«Призов до армії 2019: строкова служба», 08 липня» - Реєстрація та зняття з реєстрації місця 
проживання (прописка та виписка) в Україні», 13 серпня - «Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків». 

25 лютого начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігор Кочмарський 
поширив, розроблені методичні рекомендації для ОМС на тему: «Права громадян на безоплатну 
приватизацію земельних ділянок різних видів цільового призначення». 

24 травня в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 
Анастасія розробила та поширила методичні рекомендації для ОМС на тему: «Спадщина. 
Практичні нюанси».  

20 вересня Русланом Бобиком - головним спеціалістом відділу “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги” Хмельницького місцевого центру розроблено та поширено методичні 
рекомендацій для органів місцевого самоврядування на тему “Муніципальна няня”. 

24 вересня головний спеціаліст відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 
Думановська Діана розробила методичні рекомендації для органів  місцевого самоврядування 
задля покращення правової обізнаності громадян та доступу до БПД з питань домашнього 
насильства та насильства щодо дітей. 

 

27 червня фахівці Старокостянтинівського 
місцевого центру під час роботи мобільного 
консультаційного пункту на базі Вербородинської 
сільської ради Старокостянтинівського району 
провели робочу зустріч із секретарем сільської 
ради, Любов’ю Сидорук та надали методичні 
рекомендації щодо надання первинної правової 
допомоги органами місцевого самоврядування. 

 
 
 
ЗАХІД 1.2.9. Організація та проведення спільних заходів із Регіональним 

координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, представників 
управління захисту прав людини Головного управління Національної поліції України у 
Хмельницькій області, правозахисними організаціями щодо запобігання порушенню прав 
людини. 

11 січня, директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна й начальниця відділу 
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Топольницька 
зустрілися з представниками Управління забезпечення прав людини Національної поліції 
України – Юрієм Сніберком та помічницею. Темою розмови стало дотримання та виконання 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 № 1363 «Про затвердження 
Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою» працівниками поліції. 

26 березня громадський монітор від системи безоплатної правової допомоги, начальниця 
відділу комунікацій та правопросвітництва Оксана Банкова разом із регіональною 
координаторкою взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Хмельницькій області Оксаною Кізаєвою відвідали Меджибізький дитячий будинок-
інтернат. Детально тут - https://bit.ly/2LBaszb. 
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На виконання укладеного між Координаційним центром з надання правової допомоги та 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини укладено Меморандум про співпрацю 

громадський монітор від системи безоплатної правової 
допомоги, начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального центру Оксана Банкова 
взяла участь кластерній зустрічі. 

Упродовж 11-13 червня на Хмельниччині відбувалась 
кластерна зустріч працівників Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, моніторів 
Національного превентивного механізму та експертів, в межах 
якої було здійснено вісім моніторингових візитів до місць 

несвободи. За результатами візитів буде складено звіти з рекомендаціями для усунення 
порушень та скеровано ці звіти до компетентних органів. Детально тут - https://bit.ly/2Yh43it. 

05 липня з  лекцією на тему «Право на безоплатну вторинну правову допомогу в 
кримінальних провадженнях» перед поліцейськими Хмельницького виступила директорка 
Регіонального центру Наталія Стьопіна. Навчання відбулось в межах додаткового заняття зі 
службової підготовки. Очільниця регіонального центру роз’яснила правоохоронцям вимоги 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 № 1363 «Про затвердження Порядку 
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою». 

 
Детально тут - https://bit.ly/31wcAuM. 
 
ЗАХІД 1.2.10. Створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з 

неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для 
залучення їх в якості параюристів залучення таких осіб до консультування громади з 
визначених правових питань. 

Працівники місцевих центрів постійно працюють над створенням мережі параюристів - 
виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад 
міст, селищ, сіл для залучення до консультування громади з визначених правових питань.  

Наприклад, працівниками Волочиського бюро Хмельницького місцевого центру  протягом 
І кварталу 2019 року проводилась робота щодо створення мережі параюристів - виявлення 
авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, 
сіл для залучення їх в якості параюристів, залучення таких осіб до консультування громади з 
визначених правових питань як в м. Волочиськ так і у Волочиському районі. Зокрема для 
консультування громадян з питань податкового законодавства залучено в якості параюриста 
головного бухгалтера ТзОВ Транс Авто Д» - Дмитра Куковицького; для консультування 
громадян залучено в якості параюриста юриста ТОВ «Агробізнес» Віталія Бойчука. 
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ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів 
Упродовж звітного періоду центри з надання БВПД Хмельниччини активно інформували 

мешканців області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ поширювали матеріали 
як про систему загалом, так і про роботу регіонального й місцевих центрів зокрема, публікували 
правові консультації з типових питань, в тому числі в межах реалізації загальноукраїнського 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 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: семінарах, 
круглих столах, а також у зйомках сюжетів для телебачення, записах на радіо тощо. Загалом у 
пресі, інтернет-медіа, на телебаченні й радіо регіону впродовж січня-червня 2019 року з’явилося 
258 матеріали про діяльність системи безоплатної правової допомоги на Хмельниччині: 214 у 
електронних виданнях та на веб-сторінках партнерів, 42 у пресі, 4 на телебаченні та 21 на радіо.  

Представники центру брали участь у різноманітних комунікативних заходах: прес- 
конференціях, круглих столах, а також у зйомках сюжетів для телебачення, записах на радіо 
тощо. Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли бачити у електронних 
виданнях «ВСІМ», «Є», "The World News", в газеті «Актуально для подолян».  

 
 
 

Тематика матеріалів 
різноманітна: про діяльність 
центрів, зокрема й бюро правової 
допомоги, консультації фахівців з 
найбільш поширених правових 
питань, зокрема й в рамках 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», тощо. 
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04 січня Банкова Оксана та Ольга Чорна у прямому ефірі обласного радіо Філія НСТУ 

"Поділля-центр" розповіли про відкриття для загального користування довідковo-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid». Детально тут - http://bit.ly/2GDZHbh. 

 

 
 
26 березня у прямому ефірі  обласного радіо Філія НСТУ "Поділля-центр" юристка 

Регіонального центру підбила підсумки проведення правопросвітницької кампанії «Я маю право 
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голосу!» центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельниччини - 
https://bit.ly/30bg46l. 

 
 
02 травня Ольга Чорна  у прямому ефірі обласного радіо Філія НСТУ "Поділля-центр" 

надала коментар на радіо щодо проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та виконання кампанії 
"Відповідальне батьківство": щодо кількості звернень жінок до центрів Хмельниччини у 2018 та 
1 кварталі 2019 році, про обізнаність жінок зі своїми правами та найболючіші правові питання - 
https://bit.ly/331Syds. 

10 червня на запрошення юристка Регіонального центру Ольга Чорна взяла участь у 
прямому ефірі обласного радіо Філія НСТУ "Поділля-центр" щодо соціального явища булінгу 
серед малолітніх дітей - https://bit.ly/2SWqIuD. 

 
 
 
 
19 та 20 червня заступником начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Камянець-Поідльського 
місцевого центру Анною Петрик випущено в ефір сюжет-
консультацію на тему «Податкова знижка на навчання 2019».  

27 червня начальником відділу «Дунаєвецьке бюро 
правової допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті «Ділові 
Дунаївці» опублікована стаття на тему: «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України». 

Систематично оновлюють інформацію на сторінці 
регіонального та місцевих центрів у мережі Facebook. 
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Періодично здійснюється аналіз медіа-середовища в області та оновлення медіа-мапи. 
 

 

 
 
17 вересня у Хмельницькому відбулась пресконференція «Безоплатна правова 

допомога як інструмент соціальної справедливості». Упродовж 2015 – І півріччя 2019 року до 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які працюють на Хмельниччині, 
звернулося 75026 осіб, більшість із яких потребувала правових консультацій та роз’яснень 
законодавства 

«Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та 
повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету. Порядок надання 
такої допомоги визначає Закон України «Про безоплатну правову допомогу», — наголосила 
директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Наталія Стьопіна. 
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Детально тут - https://bit.ly/2ob2L7U, https://bit.ly/2oTDZto. 

17 вересня директор Шепетівського місцевого центру  Володимир Бузиль та начальниця 
Деражнянського бюро правової допомоги Оксана Сідлецька взяли участь у прямому ефірі 
регіонального каналу «Поділля-центр» на тему: «Безоплатна вторинна правова допомога. 
Наскільки вона ефективна в районах?». 

 
18 вересня директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна та директор 
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Хмельницького місцевого центру взяли участь розповіли як  отримати безоплатну правову 
допомогу на Хмельниччині, в ефірі ТВ7+ Хмельницький телеканал. Україна. 

 
 
Триває співпраця з тижневиком «Актуально для подолян», у якому створено рубрику «Я 

МАЮ ПРАВО!» та публікуються консультації з актуальних правових питань.  
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ЗАХІД 1.3.7. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають БВПД та 
співпрацюють із РЦ у Хмельницькій області у інтернет- ресурсах, веб-сайтах РЦ/МЦ, 
соціальних сторінках Facebook 

Варто також зазначити, що обмін досвідом між адвокатами забезпечується Регіональним 
центром постійно шляхом розміщення кращих позитивних успішних практик (справ) адвокатів 
Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах. До прикладу протягом ІІІ 
кварталу на офіційному веб-сайті центру та  мережі  Facebook  висвітлено чимало прикладів 
позитивних професійних досягнень адвокатів: 

Адвокат Олександр Гіппіус довів у суді протиправність рішення управління праці та 
соціального захисту населення і домігся призначення субсидії на оплату комунальних послуг 
для клієнта. Детально тут - https://bit.ly/2Jfz0LT. 

Завдяки кваліфікованим діям адвоката Романа Рачка суд визнав безпідставною та 
незаконною відмову управління праці та соціального захисту населення щодо призначення 
щомісячної адресної допомоги на малолітню дитину зі статусом ВПО. Детально тут - 
https://bit.ly/2Q1bjaL. 

Завдяки діям адвоката Дмитра Сидорука суд визнав за спадкоємцем право власності на 
частку в спадщині та зобов’язав відповідача виплатити грошову компенсацію вартості частки у 
спадщині. Детально тут - https://bit.ly/2Jebnn0. 

 
Адвокат Олександр Люблінський допоміг клієнтці, яка 

постраждала від хуліганських дій, стягнути з кривдника 
відшкодування моральних збитків. Детально тут - 
https://bit.ly/2YmJvAM. 

Адвокат Олег Прокоф'єв допоміг клієнтці, яка звернулася 
до Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, визнати в суді право 
власності на майновий пай. Детально тут – 

https://bit.ly/31iJYpd. 
Адвокатка Таїсія Цвігун, домоглася в апеляційній інстанції скасування постанови та 

закриття провадження щодо визнання винним у порушенні порядку провадження господарської 
діяльності. Детально тут – https://bit.ly/2Kh2C9N. 
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Адвокат Юрій Сторожук довів протиправність рішення Головне управління Пенсійного 
фонду України в Хмельницькій області про відмову в призначенні пенсії за віком на пільгових 
умовах і домігся повторного розгляду заяви свого клієнта про призначення пільгової пенсії. 
Детально тут – https://bit.ly/2ZpTlTn. 

Адвокатка Мирослава Дацишина, яка співпрацює з 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, допомогла своїй клієнтці довести, 
що жінка перебувала на утриманні сина і з його смертю 
втратила постійне джерело існування. Відтак клієнтка може 
претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 
Детально тут – https://bit.ly/333BcNl. 

Адвокат Василь Оніщук, призначений у Шепетівському 
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, допоміг клієнтці довести факт смерті матері на 
тимчасово окупованій території. Детально тут – 
https://bit.ly/2MyC6LU. 

Завдяки знову ж таки роботі адвокатки Мирослави 
Дацишиної, суд визнав незаконним та скасував наказ про звільнення клієнтки місцевого центру, 
поновивши її на роботі та стягнувши з відповідача середній заробіток за час вимушеного 
прогулу в сумі майже 39 тис. грн, а також моральну шкоду в сумі 5 тис. грн. Детально тут - 
https://bit.ly/2JbAJjH. 

Також Мирослава  Дацишина вже в іншій справі довела, що в результаті розбою її 
клієнтка зазнала не лише фізичного болю, а й душевних страждань. В результаті суд визначив 
моральне відшкодування у справі в сумі 25 тис. грн. Детально тут - https://bit.ly/2JboeVu. 

Адвокат Іван Козак допоміг клієнту Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги встановити факт родинних відносин та поновити 
строк для прийняття спадщини. Детально тут - https://bit.ly/32DtFnF. 

 
ЗАХІД 1.3.10. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 
 
Протягом кварталу центрами проведено проведено 35 заходів спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 
Фахівцями Летичівського бюро правової допомоги 

Хмельницького місцевого центру в індивідуальному порядку в 
приміщенні бюро надається внутрішньо переміщеним особам 
первинна правова допомога та доступ до вторинної правової 
допомоги. Також проводяться бесіди із такою категорією осіб з 
метою вирішення 
їх проблем та 

роз’яснення законодавства. 
15 березня Наталія Костюк - заступниця 

начальника відділу “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги” провела бесіду на базі 
Ярмолинецького бюро правової допомоги з 
внутрішньо-переміщеними особами на тему: 
«Порядок реалізації внутрішньо переміщеними 
особами виборчих прав та як переселенцям проголосувати на виборах Президента України. 
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Так, 20 березня в рамках інформаційної 
кампанії “Я маю право обирати” та 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!” начальник відділу “Городоцьке бюро 
правової допомоги” Артем Кляхін провів бесіду із 
внутрішньо переміщеними особами на базі 
Управління соціального захисту населення 
Городоцької РДА, щодо процедури голосування 
для громадян України виборча адреса яких 
знаходиться на тимчасово окупованій території у 

Донецькій та Луганській областях. 
19 квітня Оксана Сідлецька фахівчиня Хмельницького місцевого центру провела бесіду 

з працівниками управління соціального захисту населення Деражнянської районної державної 
адміністрації про правові проблеми, з якими звертаються в бюро внутрішньо переміщені особи. 

14 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Шепетівського 
місцевого центру Любов Китюшко-Шатковська провела для працівників управління соціального 
захисту населення Славутської районної державної адміністрації та внутрішньо переміщених 
осіб, які перебувають на обліку в управлінні  соціального захисту населення Славутської 
районної державної адміністрації семінар на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, 
під час якого обговорено питання співпраці для забезпечення доступу внутрішньо переміщених 
осіб до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Крім того, присутнім доведена 
інформація щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та розповсюджено буклети 
серед учасників семінару. 

26 червня  в.о.начальника  відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” Євген Хмиз 
провів бесіду для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в управлінні  
соціального захисту для працівників управління соціального захисту населення Ізяславської 
районної державної адміністрації з метою вирішення правових проблем цих осіб. 

 
ЗАХІД 1.3.11. Проведення семінарів, лекцій, 
бесід спрямованих на вирішення правових 
проблем учасників АТО – організовано 
центрами 25 заходів. 
10 січня інтеграторка Старокостянтинівського 
місцевого центру провела  робочу зустріч з 
головою громадської організації “Спілка ветеранів 
та учасників АТО Старокостянтинівщини”, 
Віталієм Петасюком, під час якої обговорили 
актуальні питання правого захисту 
військовослужбовців, а саме проблемні аспекти 

щодо виділення земельних ділянок, звільнення з 
військової служби, розірвання контрактів, виплата 
грошового забезпечення, медичне 
забезпечення учасників АТО тощо. 
По завершенню зустрічі голова 
громадської організації Віталій 
Петасюк та фахівець місцевого 
центру дійшли згоди щодо 
об’єднання зусиль задля 
підвищення правової спроможності 
учасників АТО 
Старокостянтинівщини.  
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24 червня головний спеціаліст відділу бюро Хмельницького місцевого центру Оксана 
Куцоконь провела бесіду спрямовану на вирішення правових проблем учасників АТО та членів 
їх сімей з членами громадської організації «Старосинявська спілка учасників АТО». Під час 
зустрічі вона надала роз’яснення стосовно пільг для учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей, порядку реалізації та захисту прав учасників бойових дій, їх відновлення в 
результаті порушення.  

26 червня в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Наталія Костюк заступник 
начальника відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” провела бесіду на базі 
Ярмолинецького бюро правової допомоги з учасником АТО на тему: “Правові проблеми 
учасників АТО”. Додатково проінформовано також 
про право учасників бойових дій на безоплатну 
вторинну правову допомогу у системі органів 
безоплатної правової допомоги. 

15 липня в.о. начальника відділу «Полонське 
бюро правової допомоги» Оксана Рибак в рамках 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство» провела лекцію для 
внутрішньопереміщених осіб на базі Управління 
соціального захисту населення Полонської 
райдержадміністрації на тему: «Порядок отримання 
послуги «Муніципальна няня». 

 
16 вересня начальником відділу «Волочиське бюро правової допомоги» Хмельницького 

місцевого центру Аллою Байдою проведено тематичну зустріч з питань земельного 
законодавства для мешканців Лонковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та 
інвалідів. Зокрема, Алла Байда зупинилась на підставах розірвання договору оренди земельного 
паю та виплаті орендної плати за користування земельною ділянкою. 

19 вересня начальник відділу «Летичівське 
бюро правової допомоги» Анатолій Харламов 
провів зустріч з громадянами, що перебувають в 
рекреаційному центрі «Берег Надії» с. Головчинці. 
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо 
правових та соціальних гарантій соціально 
вразливих категорій громадян, проблеми їх 
вирішення та методи захисту при їх порушенні.  
 
 
 
 
 
 

 
ЗАХІД 1.3.11. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на вирішення 

правових проблем учасників АТО – провели 37 
заходів:  

15 липня 2019 року фахівчині відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Старокостянтинівського місцевого центру 
взяли участь у проведенні інформаційного семінару 
для учасників АТО на базі Старокостянтинівської 
міськрайонної філії  Хмельницького обласного 
центру зайнятості. Під час семінару слухачів 
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поінформували про пільги та соціальні гарантії для учасників бойових дій, земельні та житлові 
питання, матеріальні допомоги та компенсації. Особливу увагу приділено пільгам визначеним 
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Фахівці 
місцевого центру розповіли присутнім про реалізацію загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», зокрема про інформаційну кампанію «Я 
маю право на чесну платіжку», яка покликана забезпечити справедливі тарифи на тепло та 
гарячу воду.  

23 липня фахівці відділу «Теофіпольське 
бюро правової допомоги» Старокостянтинівського 
місцевого центру взяли участь у проведенні 
спільного профінформаційного семінару для 
безробітних учасників АТО. Семінар проводився 
членами клубу «Правова абетка» на базі 
Теофіпольської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Зокрема, присутнім 
заходу роз’яснено новели щодо пільг учасникам 
АТО та учасникам бойових дій. Крім цього, 
фахівцями бюро правової допомоги роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують 
право громадян на безоплатну правову допомогу, а саме – доведено до відома присутніх коло 
суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та визначення рівня доходу для такої 
категорії клієнтів як малозабезпечені та особи з інвалідністю.  

12 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія Піхотинська 
провела інформаційний семінар з головою Білогірського відокремленого підрозділу ГО «Спілка 
учасників АТО Хмельниччини» Іллею Васюком та учасниками спілки на тему: «Правовий 
захист учасників АТО та членів їх сімей». 

16 вересня працівники відділу «Волочиське бюро правової допомоги» провели бесіду з 
членами ГО «Воїни АТО Волочищини». Присутнім учасникам АТО роз’яснено про їх право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, перелік документів необхідних для звернення. Також 
були обговорені актуальні правові проблеми, які цікавили присутніх, зокрема питання реалізації 
пільг учасників бойових дій.  

 
ЗАХІД 1.3.12. Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій, семінарів 

для соціально вразливих категорій громадян у спеціалізованих  установах 
(психоневрологічних інтернатах, соціальних центрах, школах-інтернатах) – провели 15 
заходів. 

12 червня головний спеціаліст відділу Оксана Куцоконь провела семінар в 
Старосинявському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на тему “Безоплатна правова допомога доступна кожному”. Присутні дізнались про те, 
що таке безоплатна первинна та вторинна правова допомога, хто є суб'єктами її надання, про 
послуги, які можна отримати в місцевих центрах і бюро правової допомоги. 
 

ЗАХІД 1.3.14. Провести широкомасштабну інформаційну кампанію у ЗМІ з метою 
залучення нових адвокатів до участі у конкурсі адвокатів, які надають БВПД 

Упродовж січня в Україні тривав другий етап конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. На цьому етапі адвокати, 
які успішно завершили дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової 
допомоги», проходять індивідуальні співбесіди. На Хмельниччині до участі в співбесідах, які 
проводила спеціально створена комісія під головуванням Наталії Стьопіної, директорки 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області, запросили 7 адвокатів. Завершили інтерв’ювання 22 січня. 
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Детально тут - https://bit.ly/2DjJkxi, https://bit.ly/2VknEbn. 
 
ЗАВДАННЯ 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 
ЗАХІД 1.4.1. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (в тому числі спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у 
Хмельницькій області) на основі затвердженого графіку в територіальних громадах 

Впродовж звітного періоду організовано 12 виїздів 
спільно з Головним територіальним управлінням 
юстиції у Хмельницькій області на основі 
затвердженого графіку в територіальних громадах. 
31 січня в рамках реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!» Наталія Костюк заступник 
начальник відділу “Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги” Хмельницького місцевого центру спільно із 
представниками Головного територіального управління 

юстиції у Хмельницькій області забезпечила роботу мобільної точки доступу до безоплатної 
правової допомоги у Косогірській сільській раді Ярмолинецького району. Проведено прийом 
громадян, надано відповідні консультації. На прийом звернулося 7 осіб, надано 7 консультацій.  

 
27 лютого організовано роботу 

мобільного пункту консультування та проведено 
прийом громадян спільно із фахівцями Головного 
територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області, Кам’янець-Подільських 
відділів ДВС та ДРАЦС та представників 
нотаріату. Місцевих жителів в основному 
цікавили питання виплати та нарахування пенсій, 
надання матеріальної допомоги та отримання 
пільг.  

10 квітня у межах візиту до Жванецької 
ОТГ, фахівці системи безоплатної правової 
допомоги та органів юстиції Хмельниччини 
зустрілися з головою громади та проконсультували 
громадян.  Під час зустрічі з головою ОТГ Тетяною 
Криворучко та трудовим колективом сільської ради 
обговорили перспективи подальшої співпраці. 



60 
 

Детально тут - https://bit.ly/2MzeuXs. 
 

16 травня заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної  правової 
допомоги Старокостянтинівського місцевого центру 
взяла участь у презентації правопросвітницького 
проекту “МАМА МАЄ ПРАВО” для жінок, що 
готуються стати мамою на базі Старокостянтинівської 
центральної районної лікарні, спільно з працівниками 
Головного територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області. Під час заходу юристка 
місцевого центру ознайомила майбутніх матусь з 
місією, баченням та цінностями системи безоплатної 
правової допомоги, видами послуг безоплатної 

правової допомоги за рахунок держави, зупинилась на категоріях осіб, які мають можуть 
отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Представники установ дійшли спільної згоди 
щодо проведення правопросвітницьких заходів для майбутніх батьків та здійснення 
консультування з питань сімейного права на базі жіночої консультації районної лікарні. 

26 червня головний спеціаліст відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 
Хмельницького місцевого центру Орися Круглова спільно із першим заступником начальника 
управління головного управління юстиції в Хмельницькій області Нелею Продан, провели 
виїзний прийом громадян в селах Писарівка та Бокиївка Війтовецької громади.  

25 вересня головним спеціалістом відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” 
Старокостнятинівського місцевого центру спільно з 
начальником Головного територіального управління 
юстиції у Хмельницькій області, Вікторем Худняком, 
здійснено виїздний прийом громадян у с. Кульчинки 
Кульчинківського старостинського округу Красилівської 
ОТГ. На прийомі побували десять жителів села, зокрема, 
тамтешніх жителів цікавили питання оформлення 
спадщини, отримання субсидії, сімейного права та 

земельного права. Усі відвідувачі отримали правове роз’яснення щодо проблемних питань. 
 
ЗАХІД 1.4.2. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в установах 

виконання покарань для засуджений осіб. 
На території обслуговування Шепетівського місцевого центру перебуває 3 установи 

виконання покарань, що вимагає зосередження зусиль на роботі мобільних пунктів 
консультування. Так, протягом звітного періоду фахівці Шепетівського місцевого центру 
забезпечили роботу таких пунтків 18 разів та двічі працівники Хмельницького місцевого 
центру. 

12 лютого начальником відділу правової інформації та консультацій Святославом 
Футієм проведено прийом громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на 
базі Шепетівської виправної колонії № 98, під час якого було надано первинну правову 
допомогу п'ятьом засудженим. 

07 травня  заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз здійснив виїзний  прийом в дистанційному пункті консультування, створеному на 
базі Замкової виправної колонії №58 

21 травня начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Святославом Футієм проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівської виправної колонії № 98, під час якого було 
надано первинну правову допомогу одному засудженому. 
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Крім того Хмельницький місцевий центр постійно 
співпрацює з Райковецькою виправною колонією №78 з 
метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із 
наданням безоплатної вторинної правової допомоги особам, 
засудженим до позбавлення волі і які відбувають покарання. 
Для цього у Райковецькій виправній колонії №78 
забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги працював у Skype- режимі. 

Директор Хмельницького місцевого центру Григорій 
Гоцький та заступник начальника відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з ї надавачами консультували 
засуджених з питань оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав, виплат аліментів 
на утримання дітей. Засуджених проінформовано про перелік необхідних документів, які 
необхідно надати, щоб безоплатно скористатися послугами 
адвоката чи юриста Центру. Із адміністрацією виправної 
колонії досягнуто домовленості щодо організації роботи 
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги як за зверненнями засуджених, так і за пропозицією 
місцевого центру, оскільки проведення зазначених заходів 
сприяють скороченню бюджетних видатків на відрядження 
працівників та адвокатів та економію їх робочого часу. 

 
 
ЗАХІД 1.4.3. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги в Хмельницькому міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області (на виконання укладених меморандумів) – провели центри 
128 заходів. 

09 січня начальницею відділу організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Старокостянтинівського місцевого центру 
забезпечено роботу дистанційного консультативного 
пункту громадян на базі Старокостянтинівського 
міськрайонного відділу філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області з метою 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
та можливості її отримання особами засудженими до 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які 
перебувають на обліку уповноваженого органу пробації. 

За отриманням консультацій з правових питань до фахівця звернулися  четверо мешканців 
Старокостянтинівщини, які отримали правові консультації та роз'яснення норм чинного 
законодавства з питань щодо порядку отримання громадянства України, порядку виконання 

покарання у виді громадських робіт та порядку 
надання безоплатної правової допомоги. 

На базі Хмельницького міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації» 
реалізовано роботу мобільного пункту 
консультування 17 квітня, 04 червня. Отримали 
фахові юридичні консультації від заступниці 
директора Регіонального центру Олени 
Варфоломєєвої, яка також розповіла про законодавчі 
норми щодо протидії булінгу, а також про 
інформаційну кампанію «Відповідальне батьківство», 
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яку започаткувало Міністерство юстиції.  

08 липня інтеграторкою Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганною Петрик 
організовано дистанційний пункт та надано консультації засудженим, що зверталися за 
допомогою на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 
01 липня в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру Оксана 
Рибак провела прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Полонського районного 
сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області, під час 
якого надано безоплатну первинну правову 
допомогу одній особі. 

 

 

07 серпня головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги забезпечила роботу дистанційного 
консультативного пункту громадян на базі 
Старокостянтинівського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій 
області з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги та можливості її отримання особами 
засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі. З правовими питаннями до фахівця центру 
звернулися п'ятеро громадян, що перебувають на обліку 
уповноваженого органу пробації, які отримали консультації та роз'яснення норм чинного 
законодавства з питань сімейного, трудового та адміністративного права. 

04 вересня заступником директора 
Регіонального центру Оленою Варфоломєєвою разом 
із заступником начальника відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги Ольгою 
Глазуновою, фахівцем Хмельницького МРВ філії 
Державної установи “Центр пробації” Андрущишеною 
Л.О. в рамках роботи дистанційного пункту доступу 
до БПД здійснено прийом громадян в Хмельницькому 
МРВ філії ДУ “Центр пробації”. Громадянам надано 
консультації, зокрема, з питань видачі паспорту 
громадянина України замість загубленого, підстав 
позбавлення батьківських прав, поділу спадщини між спадкоємцями.  

Детально тут –https://bit.ly/2JDVNQS,https://bit.ly/319MiyE, https://bit.ly/2YCxxqn. 

 

ЗАХІД 1.4.5. . Організація та участь у роботі виїзних консультаційних пунктів 
щодо дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах у школах-інтернатах, соціальних службах для сім’ї, дітей 
та молоді, спеціалізованих закладах – місцевими центрами організовано 20 заходів. 
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Працівники Шепетівського місцевого центру:   27 травня начальниця відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською провелао прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Берездівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради, під час якого було надано 
первинну правову допомогу семи особам. 

ЗАХІД 1.4.6. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних пунктів щодо 
громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які знаходяться в будинках інтернатах, особам 
із особливими потребами у будинках-інтернатах, спеціалізованих установах – 59 заходів. 

 
24 травня фахівчиня Кам’янець-Подільського 

місцевого центру Аліна Задорожна організувала роботу 
дистанційного пункту консультування в приміщенні 
Довжоцького будинку-інтернату, де мешкають громадяни 
похилого віку та люди з інвалідністю. По юридичну 
допомогу мешканці будинку-інтернату зверталися з різних 
питань, здебільшого проблеми стосувалися соціального 
забезпечення, спадкового та цивільного законодавства. На усі 
запитання громадяни отримали вичерпні відповіді.  

 
24 травня начальниця відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги” Шепетівського місцевого центру Юлія Піхотинська провела прийом 
громадян в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Білогірського будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та інвалідів, під час якого 
було надано правову допомогу двом громадянам. 

25 червня юристка ”Красилівського бюро 
правової  допомоги” Старокостянтинівського 
місцевого центру  забезпила роботу консультаційного 
пункту на базі Вереміївського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів для надання 
правової допомоги. Для отримання консультацій 
звернулися шестеро громадян, які отримали первинну 
правову допомогу з питань перерахунку пенсії, 
порядку стягнення аліментів на утримання 

непрацездатних батьків, отримання державної соціальної допомоги дітям війни тощо.  
 

 
10 вересня 2019 року, під час перебування в сільській 
місцевості, працівники Теофіпольського бюро правової 
допомоги відвідали Базалійський будинок-інтернат для 
громадян похилого віку, де для громадян похилого віку, де 
проведено інформування жителів будинку-інтернату про 
можливість отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги соціально незахищеними верствами населення та 
роздано інформаційні буклети на правову тематику та 
довідкова інформація про безоплатну правову допомогу. 
 
 

19 липня 2019 року фахівчиня Кам’янець-Подільського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Аліна Задорожна організувала роботу дистанційного пункту консультування в 
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приміщенні Довжоцького будинку-інтернату, де мешкають громадяни похилого віку та люди з 
інвалідністю. По юридичну допомогу мешканці будинку-інтернату зверталися з різних питань, 
здебільшого проблеми стосувалися соціального забезпечення, спадкового та цивільного 
законодавства. На усі запитання громадяни отримали вичерпні відповіді.  

30 серпня заступником начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Хмельницького місцевого 
центру з надання БВПД Глазуновою Ольгою разом 
з працівниками ГТУЮ у Хмельницькій області, 
управління Пенсійного фонду у м.Хмельницькому, 
ГО “Подільська правова ліга”, приватним 
нотаріусом здійснено спільний виїзд до 

Хмельницького обласного госпіталю 
ветеранів війни, де відбулася зустріч 
з клієнтами госпіталю. Зокрема, мова йшла 
про субсидії, пільги, виплати для дітей 
війни тощо. Крім того, ветеранів війни 
цікавили питання щодо оформлення 
заповіту, а також приватизації земельних 
ділянок. Фахівці провели роз’яснювальну 
роботу та надали правову підтримку. 
Додатково, слухачів поінформовано щодо граничних тарифів з постачання теплової енергії та 
гарячої води в рамках програми “Чесна платіжка”, надані зразки документів. 

 
ЗАХІД 1.4.7. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних пунктів для 

громадян на базі сільських рад, ОТГ. Фахівцями центру проведено колосальну роботу, 
організовано та проведено 247 виїздів до ОТГ. 

05 червня начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Кам’янець-
Подільського місцевого центру Ігорем Кочмарським спільно з першим заступником голови 
Дунаєвецької РДА організовано та проведено прийом громадян в с. Іванківці Дунаєвецької ОТГ. 
Громадяни в основному зверталися з питаннями що стосувалися сімейного, земельного та 
цивільного законодавства. Усі питання розглянуті та надані відповідні роз’яснення та 
консультації. 

 06 червня мобільні консультаційні пункти 
для мешканців сільської місцевості організували 
фахівчині Старокостянтинівського місцевого 
центру. Прийом громадян здійснювали на базі 
Сербинівської та Ладигівської сільських рад. 
Громадяни зверталися до юристок з питань 
цивільного, сімейного, земельного та спадкового 
законодавства, зокрема щодо підстав та порядку 
визнання особи недієздатною, приватизації 
земельної ділянки, порядку прийняття спадщини 
тощо. Кожен, хто потребував правничої допомоги, 
отримав вичерпну консультацію та роз’яснення порядку дій для вирішення проблеми. 

 
ЗАХІД 1.4.8. Організація та робота дистанційних  пунктів консультування 

громадян на базі центрів зайнятості.  Діючих дистанційних пунктів по області є  23, протягом 
9 місяців забезпечено роботу 189 разів без врахування проведення консультування 
працівниками Регіонального центру.  
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24 квітня фахівчиня Старокостянтинівського 
місцевого центру - відділу “Красилівське бюро 
правової  допомоги” забезпечила роботу 
дистанційного консультативного пункту громадян 
на базі Красилівсьої районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. До фахівців за 
отриманням первинної правової допомоги 
звернулись двоє мешканців Красилівського району. 
Звернення стосувалися права соціального 
забезпечення та трудового права. 

 
03 травня в.о. начальника відділу «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» Кам’янець-Подільського 
місцевого центру Неборецька Анастасія організувала 
роботу дистанційного пункту  консультування 
громадян на базі Новоушицького районного центру 
зайнятості. Для отримання  юридичної консультації 
звернулось 2 особи, категорія питання: спадкове, 
соціальне забезпечення. Клієнтам надано необхідну 
консультацію та роз’яснення.  
06 травня юристка Кам’янець-Подільського місцевого 
центру Ганна Петрик організувала роботу 
дистанційного пункту консультування з актуальних 
питань на базі Кам’янець-Подільського міського 

центру зайнятості. Усі охочі отримали консультації з питань, які їх цікавили. Також поширено 
інформаційні буклети та плакати. 
 

16 липня юристка місцевого центру Аліна 
Задорожна на базі Колибаївської ОТГ організувала 
мобільний пункт консультування. Громадяни 
здебільшого зверталися питаннями, що 
стосувалися сімейного, земельного та цивільного 
законодавства. Принагідно вона поінформувала 
громадян, які зверталися по правову допомогу, про 
реалізацію правопросвітницьких кампаній «Чесна 
платіжка» та «Відповідальне батьківство». 
 
 

22 серпня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Шепетівського місцевого центру Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у 
с.Коськів Ленковецької об’єднаної 
територіальної громади Шепетівського 
району. А  23 серпня в.о. начальника  відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» Оксана 
Рибак провела виїзний прийом громадян в 
с.Котюржинці Полонської міської ради ОТГ, 
під час якого надано первинну правову 
допомогу двом громадянам.  

02 вересня начальником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” 
Шепетівського місцевого центру  Юлією 
Піхотинською проведено виїзний прийом 
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громадян у с. Юрівка Білогірської селищної ОТГ, під час 
якого надано правову допомогу  чотирьом громадянам. 

29 серпня заступником начальника відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та заступником 
начальника Головного територіального управління юстиції 
у Хмельницькій області з питань державної реєстрації – 
начальником Управління державної реєстрації, Оленою 
Яковюк,  здійснено спільний виїзний прийом громадян на 

базі Новоставецької ОТГ та Святецької сільської рад.  

11 вересня головним спеціалістом відділу 
«Летичівське бюро правової допомоги» 
Хмельницького місцевого центру Оксаною Куцоконь 
спільно з працівниками Старосинявської районної 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 
управління соціального захисту населення 
Старосинявської РДА забезпечено роботу виїзного 
консультаційного пункту для громадян на базі 
Лисанівської сільської ради. А 16 вересня Наталія 
Костюк заступник начальника відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” організувала та 
провела виїзний прийом громадян на базі Тарасівської сільської ради.  

 
ЗАХІД 1.4.10. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в приміщеннях 

бібліотек програми «Бібліоміст». 
Із запланованих 33 заходів, виконано лише 28. Це пов’язано з тим, що у громадян 

зменшується у цьому потреба, адже більшість вже знають адреси розташування відділів бюро та 
центрів. 

10 червня юристкою  «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру 
забезпечено роботу дистанційного консультативного 
пункту громадян в режимі Skype-зв'язку, в межах 
програми «Бібліоміст», на базі Теофіпольської районної 
бібліотеки з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги та можливості її отримання 
соціально незахищеними верствами населення. За 
консультаціями з правових питань до фахівця 
звернулися двоє громадян. Питання, з якими зверталися 
громадяни стосувалися права пенсійного та соціального 
забезпечення.  

 
22 липня у приміщенні Старокостянтинівської 

центральної районної бібліотеки заступницею начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Старокостянтинівського місцевого центру 
проведено Skype-консультування з жителькою села Радківці 
на базі Радковецької сільської бібліотеки. Особа, що 
звернулась, отримала роз’яснення щодо порядку виправлення 
помилки у свідоцтві про право власності на нерухоме майно.  
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ЗАХІД 1.4.11. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД на базі 
Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 

Упродовж звітного періоду місцевими центрами за потребою 
організовувалися точки доступу до БПД. Так проведено  роботу 
дистанційного пункту доступу на базі Хмельницького обласного 
фонду «Хесед-Бешт» 6 раз. 

 
 

19 червня інтеграторкою 
Кам’янець-Подільського місцевого центру Анною Петрик 
забезпечено розміщення плакатів та інформаційних буклетів 
про роботу місцевого центру, візиток з адресою розташування 
та контактним номером телефону на інформаційних стендах у 
приміщенні благодійного фонду «Хесед Бешт».  

 
 
 
 
 
 
ЗАХІД 1.4.12. Забезпечити надання адресної правової допомоги громадянам, які не 

можуть самостійно пересуватися (незахищеним верствам населення). За отриманням 
такої допомоги протягом 9 місяців 2019 року звернулося 16 осіб. 

27 травня працівники Теофіпольського 
бюро правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру забезпечили надання адресної 
правової допомоги громадянам, які не можуть 
самостійно пересуватись, надали правову допомогу 
за місцем проживання. При зустрічі з пенсіонером 
смт. Теофіполь,  Неонілою Гребінь, 1938 року 
народження, обговорювалися різні питання важливі 
для громадян похилого віку. Зокрема, обговорено 
питання щодо надбавок до пенсії в 2019 році, як 
працює монетизація субсидії, підстави визнання 
заповіту недійсним та багато інших питань. 

21 та 25 червня працівниками Деражнянського бюро правової допомоги Хмельницького 
місцевого центру надано адресну правову допомогу громадянці, жительці міста Деражня, яка не 
може самостійно пересуватись. 
 

ЗАХІД 1.4.13. Організація та робота дистанційного пункту консультування 
громадян на базі Хмельницького окружного адміністративного суду  

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким окружним 
адміністративним судом та Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги - Ольга Глазунова забезпечувала роботу дистанційного пункту доступу. 

 
ЗАВДАННЯ 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД. Начальницею відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру Мариною Кулабіною протягом 9 місяців  2019 
року забезпечено проведення спостережень за роботою юристів відділу представництва, бюро 
правової допомоги в судах. Крім того фахівчиня проаналізувала якість надання безоплатної 
первинної правової допомоги працівниками місцевих центрів у тому числі відділами бюро 
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праової допомоги. 
Якість наданих послуг чітко прослідковується позитивними рішеннями судів та 

подяками від клієнтів. 
 
Начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 
Кочмарський, якого наказом місцевого центру призначили 
представляти інтереси клієнтки в суді (довіреність №217 від 
16.08.2018 року), допоміг вирішити ситуацію щодо позбавлення 
батьківських прав батьків дитини. Детально тут - 
https://bit.ly/2SYCXH9. 

 
 

 
 
 

Начальниця Чемеровецького бюро правової допомоги 
Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Помазова 
допомогла  жінці, в якої у актовому записі про народження 
неправильно зазначили прізвище матері. Детально тут - 
https://bit.ly/2GJq52G. 

 
 

 
 

У Старокостянтинові юристка місцевого центру Олександра 
Боровик довела в суді, що, попри помилку в написанні по 
батькові клієнтки, архівна довідка про стаж роботи та заробітну 
плату належить саме жінці. Тепер клієнтці зможуть призначити 
справедливу пенсію. Детально тут - https://bit.ly/2YzGAZk. 

Також, Олександра допомогла у наступній справі. Понад 60 
тисяч гривень надміру перерахованої субсидії довелося б 
сплатити клієнтці Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги за рішенням 
управління соцзахисту. Фахівчиня місцевого центру оскаржила 
таке рішення до суду. Наразі провадження у справі закрито. 

Детально тут - https://bit.ly/2P4sgmp. 
 

 

Директор Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 
БВПД довів право клієнтки на пенсію держслужбовця в суді. 
Детально тут - https://bit.ly/2J8zPVe. 
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Фахівчиня Теофіпольського бюро правової допомоги Алла Казюк 
довела в суді протиправність відмови управління Державної 
міграційної служби України в Хмельницькій області видати 
неповнолітньому через його релігійні переконання паспорт у 
формі книжечки. Детально тут - https://bit.ly/2N0TCHs. 

Начальниця Білогірського бюро правової допомоги Юлія 
Піхотинська допомогла жінці, яка 
перебуває у декретній відпустці по 
догляду за дитиною до трьох років, 
домогтися від чоловіка аліментів 
на власне утримання та на 
утримання спільної дитини. 
Детально тут - 
https://bit.ly/2BzuOkw. 

 

 
 
 

ЗАВДАННЯ 1.6. Забезпечення здійснення моніторингу якості надання адвокатами 
БВПД. 

Начальницею відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 
її надавачів Регіонального центру Мариною Кулабіною протягом 9 місяців 2019 року здійснено 
всі заплановані заходи. Так на виконання Річного плану діяльності Регіонального центру 
фахівчиня провела 89 спостережень за роботою адвокатів в суді та провела 51 бесіду із 
клієнтами адвокатів, які співпрацюють з системою БПД. 
 

Організація та проведення навчальних семінарів, заходів із підвищення 
кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД – провели 16 заходів. 

22 березня в Старокостянтинівському 
місцевому центрі відбулася робоча зустріч з 
адвокатами, які надають послуги в системі 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
Начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з її 
надавачами зосередила увагу учасників зустрічі на 
робочих моментах організації надання безоплатної 
правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах. Під час заходу розглянуто також проблемні 
питання, які виникають у адвокатів, щодо порядку 
та методики обчислення розміру винагороди за 
надану вторинну правову допомогу. Принагідно, 

учасники поділились досвідом адвокатської практики та обговорили перспективи подальшої 
співпраці центру з адвокатами. 
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05 березня у Хмельницькому 
говорили про права виборців, 
найбільш часті правопорушення під 
час виборчого процесу, алгоритми 
реагування на звернення громадян з 
приводу порушень їхніх виборчих 
прав. У межах співпраці системи 
безоплатної правової допомоги та 
Громадянської мережі ОПОРА 
організовано тренінг для адвокатів, 
які співпрацюють з центрами та 
юристів центрів. Провів навчання 
громадський омбудсмен із захисту 
виборчих прав Громадянської мережі 
ОПОРА у Хмельницькій області 
Володимир Гарієвський. Детально 
тут - https://bit.ly/2LCu0Dk. 

 
15 квітня проведено круглий стіл з адвокатами, які надають БВПД та укладені контракти з 

Хмельницьким місцевим центром на тему: “Стан 
виконання доручень виданих у 2015-2019 роках та 
якість надання БВПД”. Адвокати висловили власні 
побажання для оптимізації співпраці, а відтак мали 
можливість обговорити інші проблеми, що 
виникають під час надання безоплатної вторинної 
правової допомоги потерпілим і свідкам у 
кримінальних провадженнях.  

 
 

 
 

Тренінг щодо реагування на виборчі порушення та захисту виборчих прав громадян 
відбувся 11 липня на базі Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області. Це вже друге навчання для юристів та адвокатів 
системи безоплатної правової допомоги, організоване в Хмельницькому в межах співпраці з 
Громадянською мережею ОПОРА. Також до тренінгу долучилась регіональна представниця 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксана 
Кізаєва. Детально тут - https://bit.ly/2oRfZHj. 
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26 вересня у Хмельницькому відбувся тренінг для юристів центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які з ними співпрацюють. Під час 
тренінгу розглянули, як отримати необхідну інформацію з реєстрів Мін’юсту, а також 
обговорили порядок оплати послуг і відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу. Детально тут - https://bit.ly/35UlTrN. 
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[2.1] Створення ефективної системи управління  
правовими знаннями та розвиток людського потенціалу  

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
 

ЗАВДАННЯ 2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 
центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для 
виконання функції представництва 
ЗАХІД 2.1.2. Проведення внутрішніх навчань працівників центрів з надання БВПД 

з актуальних та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 
На базі Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 14 березня відбулось навчання з питань декларування для фахівців регіонального та 
місцевого центрів. Про вимоги до заповнення декларації осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, розповіла керівник сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції ГУ ДФС Хмельницької області Віталія Гарматюк. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2vPpczD. 
18 квітня заступник директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва та 

начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку 
інфраструктури Ольга Чорна взяли участь у семінарі-практикумі для працівників діловодних та 
архівних служб підприємств, установ і організацій - джерел формування НАФ "Порядок і 
критерії проведення експертизи цінності та якості впорядкування документів НАФ". Детально 
тут - https://bit.ly/2Yk1210. 

13 травня фахівчині центру взяли участь 
тренінгу "Просто про реформу ЖКГ та створення 
наглядових рад при комунальних підприємствах". 

28 травня працівниці Регіонального 
центру взяли участь у  тренінгу на тему: «Трудові 
відносини: актуальні питання та поради». 
Лектори - суддя Хмельницького міськрайонного 
суду Оксана Заворотна, доцент Хмельницького 
університету управління та права Алла 
Андрушко, а також начальник відділу 
організаційно-аналітичного забезпечення 
Управління Держпраці у Хмельницькій області 
Віталій Роздорожний детально розтлумачили  практику розгляду спорів про поновлення на 
роботі незаконно звільненого працівника; особливості розірвання трудового договору за 
ініціативи роботодавця; обов’язок роботодавця щодо належного оформлення трудових 
відносин.  
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ЗАХІД 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення кваліфікації 
працівників із залученням фахівців інших організацій 

11 лютого на базі 
Хмельницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провели 
масштабний тренінг для юристів 
системи безоплатної правової допомоги 
Хмельниччини. Навчання відбулося 
профільними фахівцями щодо 
проведення президентських виборів в 
Україні, зокрема реалізацію права 
голосу внутрішньо переміщеними 
особами, а також повноваження 
адміністративних судів у виборчому 
процесі та новели цивільно-
процесуального законодавства. 

Детально тут - https://bit.ly/2PVgvgi. 
Як зазначено вище проведено спільні навчальні заходи для юристів центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які з ними співпрацюють 11 липня та 26 
вересня (Детально тут - https://bit.ly/2oRfZHj, https://bit.ly/35UlTrN) . 

18 липня організували та провели внутрішнє навчання із залученням партнерки - Юлїї 
Мазур, регіональної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада". Спільними 
зусиллями для працівників Регіонального центру провели тренінг щодо виборчих прав громадян 
та інформаційної гігієни виборця. 

 
ЗАХІД 2.1.5. Організувати та здійснити 

робочі поїздки до регіональних та/або  місцевих 
центрів з метою обміну досвідом 

17 липня у Кам’янець-Подільському 
місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги побували колеги з 
місцевого центру, який працює в місті Стрию 
Львівської області. В межах візиту відбувся 
обмін досвідом між представниками різних 
відділів. 

Під час спільної наради працівники двох 
місцевих центрів поділилися кращими 

напрацюваннями в різних напрямках роботи. Директори центрів Валентин Бартиш та Марія 
Николаїшин обговорили специфіку діяльності, зокрема з якими справами частіше звертаються 
клієнти, якої вони складності, як вирішуються питання уповноваження працівників центру на 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Начальниці відділів організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
роботи з її надавачами Ірина Плахотнік та Мар'яна Мацур розповіли про процедуру прийняття 
звітів від адвокатів та обмінялися практиками формування справ під час надання правової 
допомоги представниками центру. 

Заступниці начальників відділів правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Ірина Данилко зі Стрийського місцевого центру та Ганна Петрик з 
Кам'янець-Подільського ознайомили з ефективними та інноваційними формами та методами 
проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для населення, які 
використовують у роботі. 

Про те, як спілкуватися із клієнтами з інвалідністю, як зрозуміти їхні проблеми та 



74 
 

визначити суть питання, говорили Галина Ляхович, головна спеціалістка Бориславського бюро 
правової допомоги, та Аліна Задорожна, заступниця начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Кам'янець-Подільського місцевого центру. 

19 вересня 2019 року у Старокостянтинівському 
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги побували колеги з Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. В межах візиту відбувся обмін 
досвідом між представниками різних відділів. Під час 
спільного обговорення працівники двох місцевих 
центрів поділилися кращими напрацюваннями в різних 
напрямках роботи. Директори центрів Олександр 

Петлюк та Григорій Гоцький обговорили специфіку діяльності, зокрема з якими справами 
частіше звертаються клієнти, якої вони складності, як вирішуються питання уповноваження 
працівників центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

З дводенним візитом 23 та 24 вересня по обміну досвідом в Хмельницькому місцевому 
центрі з надання БВПД побувала робоча група Чортківського місцевого центру з надання БВПД 
у Тернопільській області у складі директора Марії Гамбаль, заступника директора Ольги 
Галанчак та начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного 
бухгалтера Марії Кульби. 

Під час робочої зустрічі керівники місцевих центрів поділились здобутками, кращими 
практиками і напрацюваннями. За словами Григорія Гоцького, обмін досвідом та інформація 
здобута під час візиту, надасть змогу нашим місцевим центрам та підпорядкованих їм бюро - 
більш ефективно здійснювати свою діяльність. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ЗАВДАННЯ 2.2. Створення та розвиток  
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 

З метою підвищення кваліфікації та створення нової ґенерації працівників центрів з 
надання БПД, працівниками Регіонального центру постійно ведеться робота із виявлення 
потреб у навчанні та направлення фахівців до участі в навчальних заходах на базі правових 
клубів PRAVOKATOR. 

 
08-09 серпня заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру взяла участь у дводенному 
тренінгу для «вікінгів» – авторів довідково-
інформаційної платформи правових консультації 
«WikiLegalAid». Захід проходив на базі правового клубу PRAVOKATOR м. Київ за підтримки 
українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». Як має 
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розвиватися довідково-інформаційна платформа правових консультації «WikiLegalAid»? Як 
стати автором цієї правничої Вікіпедії? Ці та інші питання обговорювали учасники тренінгу. 

12-13 серпня заступник директора Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Олена Шевчук взяла участь у тренінгу «Робота 
з конфліктами у робочому середовищі: 
виявлення, управління, подолання», що 
проводився у правовому клубі 
«PRAVOKATOR» м.Київ. Під час тренінгу 
пройдено навчання та практичні завдання 
щодо ескалації конфлікту, поведінки під час 
конфлікту, конфлікт у робочому середовищі, 
ненасильницька комунікація, токсична 
комунікація, управління емоціями, підтримка 
ресурсного стану. 
 

 

 
Начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального центру Оксана 

Банкова впродовж двох днів разом із тренерками Анастасією Арцимович і Наталією Ковталюк і 
комунікаційниками працювали над навичками ефективної комунікації, зокрема вдосконалювали 
вміння публічних виступів, спілкування з журналістами, редагування новин.  

  

 
02-03 вересня заступниця начальника відділу правопросвітництва надання безоплатної 

правової допомоги Старокостнятинівського 
місцевого центру взяла участь у 
дводенному тренінгу на тему: 
“Особливості надання допомоги 
постраждалим від домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства”, який 
організовано Координаційним центром з 
надання правової допомоги на базі 
правового клубу PRAVOKATOR у м. Київ. 
Учасники вдосконалювали навички роботи 
з особами, що постраждали від 

домашнього та гендерно зумовленого насильства. 
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17 вересня 2019 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Старокостнятинівського місцевого 
центру взяла участь у навчальному заходу у 
форматі тренінгу, що проводився на базі 
правового клубу PRAVOKATOR.Львів для 
експертів довідково-інформаційної платформи 
правових консультацій «WikiLegalAid» на тему: 
«Сімейне право». 

 
Юристка Регіонального центру Ольга Чорна 25 вересня взяла участь у тренінгу 

«Планування та розробка проектів» вперше проведено для фахівців системи надання БПД з 
різних регіонів країни. 

 
 

 
ЗАВДАННЯ 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 
З оновленими знаннями щодо користування та оновлення інформації на довідково-

інформаційній платформі “WikiLegalaid”, працівники центрів наповнили базу необхідною 
кількістю консультацій. Всі теми є актуальними та різнобічними, до прикладу Регіональний 
центр розмістив консультацію на тему «Мобінг: поняття, різновиди, причини, наслідки». Крім 
того, по мірі необхідності робили оновлення до наявних консультацій Центрів та інших колег 
центрів з надання БВПД. 
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Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 
ЗАВДАННЯ 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 
прийняття управлінських рішень 
11 березня відбулася зустріч з керівниками та працівниками центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, які працюють на Хмельниччині, директор 
Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк наголосив, що зміни, які 
відбуватимуться в системі БПД, спрямовані на її удосконалення, зокрема на підвищення якості 
юридичних послуг. Детально тут - https://bit.ly/309w353. 

 
 

10-12 вересня у Києві проведено першу Київську 
міжнародну конференцію з безоплатної правової допомоги на 
тему «Безоплатна правова допомога як інструмент соціальної 
справедливості», участь у якій взяли працівниці місцевих 
центрів Хмельниччини - заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Старокостянтинівського місцевого центру Оксана 
Балясна та працівниця Новоушицького бюро Кам’янець-
Подільського місцевого центру Анастасія Неборецька. 
Конференція сприяла обміну досвідом та найкращими 
практиками, а також розбудові партнерських мереж заради 
покращення надання безоплатної правової допомоги та 
доступу до правосуддя загалом. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 [2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
За оперативною інформацією з 01.01.2019 року по 30.09.2019 року регіональним 

центром з надання БВПД у Хмельницькій області було видано 1916 доручень адвокатам 
для надання БВПД, у тому числі:  

 9  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 1252  – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

 15  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 
Кількість виданих доручень поквартально за ІІ та ІІІ квартали 2019 року у порівнянні 

з ІІ та ІІІ кварталами 2018 року 
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Розподіл осіб за 9-ть місяців 2019 року з наростаючим підсумком 
 

 
 

Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 
категорій осіб 

 

 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень  

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

Разом за  
9-ть міс. 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 
затримання 3 3 3 9 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 
арешт 0 0 0 0 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 
та / або стосовно яких обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою 

120 120 112 352 

4 Для здійснення захисту за призначенням 405 425 422 1252 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних дій 
у кримінальних провадженнях 33 38 58 129 

6 
У процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного 
характеру 

39 33 51 123 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 0 0 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК 7 11 18 36 

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі 

4 9 2 15 

Разом за всіма категоріями осіб 
611 

 
639 666 1916 
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 [2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
 
 

За період з 1 січня по 30 вересня 2019 року всіма  місцевими центрами з надання БВПД 
та бюро правової допомоги Хмельницької області, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, зареєстровано 18 232 звернення клієнтів. Для громадян надано 16 268 первинної 
правової допомоги, а 1946 громадян подали звернення про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 1932 рішень про 
надання БВПД. На виконання зазначених рішень видано 848 доручень адвокатам та 1159 
штатним працівникам для оформлення процесуальних документів та представництва інтересів 
клієнтів у суді. По письмовим зверненням у наданні БВПД відмовлено 41 клієнтам. 

 
 

Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал Разом 

1 
Кам'янець-Подільський МЦ 

1890 1554 1621 5065 

2 
Старокостянтинівський МЦ 

890 1039 947 2876 

3 Хмельницький МЦ 2199 1836 1998 6033 

4 
Шепетівський МЦ 

1378 2777 1481 4258 

Разом  6357 7206 6047 18 232 

 

Діаграма 3. Поквартальна кількість зареєстрованих звернень клієнтів за 9 місяців 
2018 року в порівнянні із роботою 9 місяців 2019 року  
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Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ  

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстров

аних 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консульта

цій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість 
виданих 
доручень 
надання 
БВПД 

адвокатам
/штатним 
юристам 

1 Кам'янець-
Подільський МЦ 

5065 4741 324 330 168/167 

2 Старокостянтинівський 
МЦ 

2876 2673 203 186 62/153 

3 Хмельницький МЦ 6033 5196 837 881 444/457 
4 Шепетівський МЦ 4258 3676 582 535 174/382 

Всього 18 232 16286 1946 1932 848/1159 

 
Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за 1 півріччя 2019 року в 

розрізі МЦ 

27,80%

23,40%
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Хмельницький МЦ

 
 
 

Протягом звітного періоду клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше 
зверталися з наступних питань: сімейного 3272 (18%), іншого цивільного 3165 (17%), 
соціального забезпечення 1852 (10%), спадкового 2576 (14%), житлового 1702 (9%), 
земельного 1261 (7%), з інших питань 1480 (8%), питань виконання судових рішень 781 (4%), 
адміністративного 900 (5%), трудового 748 (4%), договірного 364 (2%) та з неправових питань 
131 (1%)  від загальної кількості. 
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Діаграма 5. Розподіл звернень клієнтів за 1 півріччя 2019 року за категорією 
питань 
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Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань звернення 
 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 

  
Кількість опрацьованих звернень 

І 
 квартал 

ІІ 
 квартал 

ІІІ 
квартал 

Разом 

1 сімейного права 1166 1006 1100 3272 

2 іншого цивільного права 1052 1002 1111 3165 

3 соціальне забезпечення 735 648 469 1852 

4 спадкового права 646 1323 607 2576 

5 житлового права 576 525 601 1702 

6 інші питання 520 455 505 1480 

7 земельного права 426 466 369 1261 

8 виконання судових рішень 407 247 127 781 

9 адміністративного права 316 260 324 900 

10 трудового права 183 260 305 748 

11 договірного права 158 111 95 364 

12 Неправове питання 103 27 1 131 

Разом 6288 6330 5614 18 232 
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Діаграма 6. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю 
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Діаграма 7. Розподілу клієнтів за віком 

48%

21%

30%

1%

Розподіл звернень клаєнтів за віком

Особи віком від 35 до 60 
років

Особи віком від 18 до 35 
років

Особи віком понад 60 років

Особи віком до 18 років

 

 
Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, щодо яких 

прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано: від малозабезпечених осіб 
(середньомісячний дохід особи не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 66%, осіб з 
інвалідністю – 18%, ветеранів війни (в тому числі учасники АТО) – 8% внутрішньо 
переміщених осіб – 1,5% , осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 0,5%, осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та дітей— 1%, осіб, засуджених до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі – 5%. 
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Діаграма 8. Розподіл клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами, в тому числі відділами бюро правової допомоги, 

протягом дев’яти місяців 2019 року: 
● здійснено 662 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 416 дистанційних 

пунктів (кількість раз безпосередньої дії пунктів) доступу до безоплатної правової допомоги та 
кількість діючих дистанційних пунктів доступу до БПД 103; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під 
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 2320 осіб; 

● надано методичну допомогу 207 органам місцевого самоврядування та установам-
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

● проведено 1362  правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 380 інформаційних  матеріали з питань надання БВПД. 
● надано 251 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Поквартальна інформація 

 

Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, 

що скористалися їх послугами 

І квартал 
2019 

 
ІІ квартал  

2019 

ІІІ 
квартал  

2019 

 
Разом 

1 Хмельницький МЦ  62/237 74/312 73/325 209/874 

2 Шепетівський МЦ 80/125 34/88 54/139 168/352 

3 Старокостянтинівський МЦ 40/150 40/174 42/233 122/557 

4 Кам’янець-Подільський МЦ 56/177 61/193 46/167 163/537 

5 Всього 238/689 209/767 215/864 662/2320 

 

Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 
Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та 

установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено 
співпрацю 

І квартал 
ІІ квартал ІІІ квартал  

2019 
Разом 

1 Хмельницький МЦ  11 9 21 41 

2 Шепетівський МЦ 19 20 19 58 

3 Старокостянтинівський МЦ 18 9 9 36 

4 Кам’янець-Подільський МЦ 28 22 22 72 

5 Всього 76 60 71 207 
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Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БВПД  

Назва центру Кількість інформаційних матеріалів, розміщених 
у ЗМІ 

І квартал  ІІ квартал ІІІ квартал  
2019  

9 міс. 2019 р. 

РЦ з надання БВПД у 
Хмельницькій області 

17 20 21 58 

Кам’янець-Подільський МЦ 29 30 33 92 

Старокостянтинівський МЦ 15 20 20 55 

Хмельницький МЦ 26 23 20 69 

Шепетівський МЦ 47 29 30 106 

ВСЬОГО: 134 122 124 380 

 

Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких 
заходів 

І квартал 
ІІ квартал ІІІ квартал  

2019 
Разом 

1 Хмельницький МЦ 102 104 133 339 

2 Шепетівський МЦ 94 85 98 277 

3 Старокостянтинівський МЦ 62 53 67 182 

4 Кам’янець-Подільський МЦ 171 181 212 564 

5 Всього 429 423 510 1362 

 

Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал 
ІІ 

квартал 
ІІІ 

квартал  
2019 

 
Разом 

1 Хмельницький МЦ 24 9 8 41 

2 Шепетівський МЦ 33 31 31 95 

3 Старокостянтинівський МЦ 24 25 28 77 

4 Кам’янець-Подільський МЦ 1 16 21 38 

5 Всього 82 81 88 251 
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу 

З 01 січня по 30 вересня 2019 року  центри з надання БВПД у Хмельницькій області 
були фактично профінансовано на 9 551,98 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 
3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 
допомоги», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, 
та на 10 281,2 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн. 

 

З 01 січня по 30 вересня 2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 
надання БВПД становили 9 876,38 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань 
за надані послуги адвокатів станом на 30 вересня 2019 року становив 9 907,96 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 31,58 
тис. грн.  
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Так, з 01 січня по 30 вересня 2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 8 419,46 тис. грн., що становить 
85,25 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по 
цивільно-адміністративним справам – 1 456,92 тис. грн. (14,75 % відповідно). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів 
в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним 
справам 

 

№ 
з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів,  
 тис.  грн 

І квартал ІІ квартал III квартал 
Разом за  
9 місяців 

1 Захист за призначенням 398,42 3 906,34 1 779,711 6 084,471 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 7,782 34,348 33,135 75,265 

3 Адміністративне затримання/адміністративний арешт 1,33 1,76 3,16 6,25 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 285,287 1 150,34 598,179 2 033,806 

5 
Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним у 
пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві 
центри) 

305,612 705,648 445,655 1 456,915 

6 
Засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

33,265 10,358 26,265 69,888 

7 

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо 
продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру у процедурах, 
пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі 
вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПКУ 

58,85 53,329 37,608 
149,787 

 

8 Разом  1 090,55 5 862,123 2 923,707 9 876,38 


