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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 розширення правового світогляду школярів та студентів, їх правового 

виховання та правової освіти, забезпечення роз’яснення законодавства, спрямованого на 

запобігання випадкам насильства в сім’ї та злочинності неповнолітніх, протягом 

першого кварталу 2019 року Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділами бюро правової допомоги було 

проведено ряд правопросвітницьких заходів у навчальних загальноосвітніх закладах, 

бібліотеках. 

 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот та виконання 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

04 січня 2019 року 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.  

10 січня 2019 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

для безробітних осіб, які перебувають на обліку в 

Дунаєвецькому районному центрі зайнятості 

організовано та проведено лекцію на тему: «Мої 
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права мій захист». До відома присутніх доведено інформацію щодо доступу громадян до 

системи БПД, детально ознайомлено з процедурою призначення адвоката за рахунок 

держави у разі потреби. По закінченню зустрічі усі отримали інформаційні буклети.  

11 січня 2019 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катерина Помазова провела на базі 

Чемеровецького районного центру зайнятості 

профорієнтаційний семінар на тему 

«Легальна зайнятість». Присутнім роз’яснено 

питання «допомога з безробіття», а також 

обговорено те, що легальна зайнятість – 

захист соціальних та трудових прав, на 

відміну тіньової зайнятості, що позбавляє 

громадян скористатися своїми правами згідно трудового законодавства, наприклад: 

право на відпустку, в тому числі на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, 

відпустка по догляду за дитиною, не буде права на охорону праці, вимагають працювати 

понад норму і причому часто без додаткової оплати праці і найголовніше, що  людину 

можуть звільнити у будь-який момент.  

15 січня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Анастасія Неборецька 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.  

31 січня 2019 року 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 
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проявами. Відтак спільно з учнями 

попрацювала над розвитком навичок 

конструктивного вирішення конфліктних 

ситуацій, толерантного спілкування задля 

уникнення проявів булінгу в підлітковому 

середовищі. Ганна Петрик пояснила 

аудиторії, як уникнути цькування, куди та 

до кого можна звертатися, якщо опинилися 

або стали свідками булінгу. Окремо 

обговорили зміни в законодавстві про протидію булінгу, які набули чинності 19 січня 

2019 року. Юристка зауважила, що раніше відповідальності за вчинення саме булінгу в 

Україні не існувало, кримінальна відповідальність наставала з 16 років за умисне легке 

тілесне ушкодження або з 14 років за умисне нанесення тяжких та середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень. Однак тепер відповідальність – штраф або громадські роботи – 

передбачено безпосередньо за цькування. Наостанок учні переглянули відеоролик 

«Булінг під забороною», який демонструє реальні ситуації дітей, що стали жертвами 

булінгу, та жорстокі наслідки цькування. Захід відбувся в межах кампанії #СтопБулінг.  

05 лютого 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Анастасія 

Неборецька 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. 

06 лютого 2019 року на базі коледжу 

Подільського державного аграрно-технічного 

університету для студентів 1-го курсу відділу 

«Агрономія» інтеграторка місцевого центру 

провела інформаційну годину на тему: «Інтимні 

селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?», 
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що мала на меті допомогти сформувати у підлітків уявлення про актуальні ризики в 

Інтернеті, пов’язані з надсиланням власних інтимних фото. Ганна Петрик ознайомила 

студентів з такими поняттями, як «секстинг» та «онлайн-грумінг», розповіла, що в 

Україні зростає кількість дітей, які мають доступ до мережі Інтернет, в результаті чого 

зростає кількість злочинів сексуального характеру щодо дітей в онлайн-просторі. У 

фінальній частині бесіди юристка порадила студентам, як убезпечити себе від онлайн-

грумінгу й секстингу, та роз’яснила послідовність дій у ситуації, коли погрожують 

розповсюдити інтимні фото в мережі. 

07 лютого 2019 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на базі МКМПЦ Дунаєвецької ОТГ 

– Будинку Культури проведено робочу зустріч з 

педагогічним колективом загальноосвітніх шкіл 

Дунаєвецької ОТГ. Перед присутніми одразу 

висвітлено декілька тем: «Булінг у шкільному 

середовищі, прояви недопущення та запобігання булінгу», «Виборчий процес в 

Україні», а також обговорено актуальні питання доступу осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах до безоплатної правової допомоги.  

07 лютого 2019 року 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 
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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.  

08 лютого 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

інформаційну годину для безробітних жителів 

районну на базі Новоушицького районного 

центру зайнятості на тему: «Як реалізувати 

своє виборче право». Під час заходу присутнім 

розказано про виборчі права громадян та 

способи їх здійснення та захисту, а також про можливість і процедуру перевірки 

включення себе та інших виборців до державного реєстру виборців і списків виборців на 

виборчих дільницях.  

13 лютого 2019 року правопросвітницькі заходи на теми «Булінг та кібербулінг. 

Зміни в законодавстві та наслідки бездіяльності з боку керівництва закладу освіти» і 

«Основи виборчого права» відбулись у Подільському центрі професійно-технічної 

освіти. Під час інформаційної години «Булінг та кібербулінг. Зміни в законодавстві та 

наслідки бездіяльності з боку керівництва закладу освіти» юристки Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ганна Петрик і Аліна Задорожна роз’яснила педагогам послідовність дій викладача та 

керівника закладу освіти у разі виявлення булінгу в навчальному закладі. Аліна 

Задорожна розповіла присутнім про 

порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності за булінг всіх учасників 

освітнього процесу. У ході бесіди 

«Основи виборчого права» Ганна Петрик 

роз’яснила учням норми виборчого 

права. Насамперед ознайомила з 

основними законодавчими засадами 

виборів Президента України та зазначила 
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документи, необхідні для реалізації свого права голосу. Юристка також розповіла, які 

етапи включає виборчий процес, хто має право бути обраним, як захистити свої виборчі 

права. 

13 лютого 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

семінар для учнів 11 класів Новоушицької 

ЗОШ №1 на тему: «Юридична 

відповідальність». Під час заходу 

школярам 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 учні мали можливість 

задати запитання, які їх цікавили  по правовій тематиці.  

14 лютого 2019 року про систему безоплатної правової допомоги дізналися 

учителі Кульчиєвецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів. Зокрема, юристка центру Аліна 

Задорожна роз’яснила присутнім норми 

виборчого права та ознайомила з основними 

законодавчими засадами виборів Президента 

України та зазначила документи, необхідні для 

реалізації свого права голосу. Окрім того, 

фахівчиня наголосила, що свої персональні дані у списку виборців можна перевірити на 

офіційному веб-сайті Державного реєстру виборців.  

14 лютого 2019 року інтеграторка 

місцевого центру на базі Кульчиєвецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів провела 

правову бесіду з учнями 1-4 класів на тему: 

«Протидія булінгу». Насамперед, Ганна Петрик 

розповіла про поняття «булінг» та нововведення 

у законодавстві. Проте, щоб учні краще 

зрозуміли прояви булінгу, юристка 
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запропонувала переглянути анімації, та визначити види булінгу, що зображені. Усім 

присутнім роз’яснено алгоритм дій, якщо вони стали свідками булінгу.  

14 лютого 2019 року для учнів 5-8 класів Кульчиєвецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Ганна Петрик провела 

виховну годину на тему: «Кібербулінг: загроза 

ХХІ століття». Юристка говорила про різновиди 

кібербулінгу, а саме: про анонімні погрози, 

переслідування, тролінг та хепі-слепінг. Окрім 

того, Анна Петрик разом зі школярами 

сформували перелік правил, які б допомогли 

захистити себе від кібербулінгу. Відтак, учні самостійно дійшли висновку, що 

обмежений доступ до персональної інформації у соцмережах – це найголовніше!  

14 лютого 2019 року для учнів 9-11 класів Кульчиєвецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів організовано виховну 

годину на тему: «Інтимні селфі в інтернеті – 

жарт чи небезпечний ризик?». Перш за все, 

учнів ознайомлено з такими поняттями, як 

«секстинг» та «онлайн-грумінг», роз’яснено, що 

онлайн-грумінг вчиняється з метою отримання 

грошей, більш інтимних зображень чи навіть 

примушування до особистих зустрічей. Також, підлітки зробили висновки, щодо 

відкритих акаунтів у соцмережах після переглянули відеоматеріалу. 

15 лютого 2019 року в рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», проведено круглий стіл  на базі 

Чемеровецького районного центру зайнятості. Метою заходу є ознайомлення з 

особливостями та способами здійснення і захисту виборчого права громадян. 

15 лютого 2019 року на базі Кам’янець-

Подільського медичного училища для майбутніх 

медичних працівників інтеграторка місцевого 

центру провела інформаційну годину на тему: 

«Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний 

ризик?». Ганна Петрик ознайомила студентів з 
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такими поняттями, як «секстинг» та «онлайн-грумінг», розповіла, що онлайн-грумінг 

вчиняється з метою отримання грошей, більш інтимних зображень чи навіть 

примушування до особистих зустрічей. Також підлітки зробили висновки, щодо 

відкритих акаунтів у соцмережах після переглянули відеоматеріалу. Юристка 

роз’яснила усім присутнім, як убезпечити себе від онлайн-грумінгу й секстингу, 

послідовність дій у ситуації, коли погрожують розповсюдити інтимні фото в мережі.  

20 лютого 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела лекцію для студентів 3 курсу  

Новоушицького коледжу ПДАТУ на тему: «Здійснення 

виборчих прав громадян». Під час зустрічі студентам 

розказано процедуру реалізації їх виборчого права, а 

також способи захисту у разі його порушення.  

22 лютого 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела круглий стіл для безробітних жителів району  

на базі Новоушицького районного центру зайнятості на тему: «Виборчі права громадян. 

Способи їх здійснення та захисту». 

Учасникам заходу розказано про виборчі 

права громадян та способи їх здійснення та 

захисту, а також про можливість і 

процедуру перевірки включення себе та 

інших виборців до державного реєстру 

виборців і списків виборців на виборчих 

дільницях.  

22 лютого 2019 року в рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

проведено навчання для осіб, які перебувають на 

обліку у Чемеровецькому районному центрі 

зайнятості на тему: «Право на працю». Мета 

заходу – ознайомлення з правовими поняттями та 

категоріями в галузі трудового права, дослідження 

нормативної бази трудового права.  
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22 лютого 2019 року для учнів 4-Б класу Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу №3 фахівчиня місцевого 

центру провела виховну годину на тему: 

«Скажи – «НІ!» булінгу». Ганна Петрик 

ознайомила учнів з поняттям, формами та 

структурою булінгу. Окрім того, присутні 

дізналися, як уникнути цькування, куди та до 

кого можна звертатися, якщо опинилися або 

стали свідками булінгу. Щоб учні краще 

зрозуміли матеріал, юристка підготувала інтерактивну вправу на перевірку розуміння 

поняття булінгу «Міф» чи «Правда!». Також учні розглянули звернення дітей, що 

потерпали від цькування, після чого дали ситуаціям власну оцінку. 

 01 березня 2019 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

проведено лекцію для осіб, які перебувають на 

обліку як безробітні. Цільова аудиторія дізналася 

щодо доступу громадян до системи безоплатної 

правової допомоги, а також  реалізації виборчого права в Україні. По закінченню 

зустрічі усі присутні отримали інформаційні буклети та плакати.  

01 березня 2019 року в рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» Катериною Помазовою проведено навчання для осіб, які 

перебувають на обліку у Чемеровецькому районному центрі зайнятості на тему: «Право 

на працю». Мета заходу – ознайомлення з правовими поняттями та категоріями в галузі 

трудового права, дослідження нормативної бази трудового права. 

05 березня 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела лекцію для 

студентів 3 курсу Новоушицького коледжу 

ПДАТУ на тему: «Інтимні селфі в Інтернеті – 
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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.  

05 березня 2019 року начальником Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським за участі начальника 

служби у справах дітей Дунаєвецької 

райдержадміністрації, начальника 

Дунаєвецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області на базі Дунаєвецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 проведено лекторій 

на тему: «Права, обов’язки та правова 

відповідальність неповнолітніх. «Види правопорушень». Також розглянуто актуальне на 

сьогоднішній день питання – «Що таке булінг?». З учнями відбувся конструктивний 

діалог з питань забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини, 

запобігання їх порушенням підняття рівня правової культури та набуття учнями 

необхідного рівня правових знань.  

06 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія 

провела інформаційну годину для 

безробітних жителів району на базі 

Новоушицького районного центру 

зайнятості на тему: «Як реалізувати своє 

виборче право». Під час заходу 

присутнім розказано про виборчі права 

громадян та способи їх здійснення та 

захисту, а також про можливість і процедуру перевірки включення себе та інших 

виборців до державного реєстру виборців і списків виборців на виборчих дільницях.  

13 березня 2019 року на базі Кам’янець-Подільського медичного училища для 

майбутніх медичних працівників інтеграторка місцевого центру Ганна Петрик провела 
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інформаційну годину на тему: «Булінг: 

причини, наслідки, запобігання та 

відповідальність». У ході бесіди юристка 

розповіла присутнім про порядок притягнення 

до адміністративної відповідальності за булінг 

всіх учасників освітнього процесу. Захід 

проведено в рамках правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

13 березня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела семінар для учнів 9-11 класів 

Вільховецької ЗОШ 1-3 ст. на тему: «Протидія булінгу». 

Учнів ознайомлено з поняттям, формами та структурою 

булінгу. Окрім того, присутні дізналися, як уникнути 

цькування, куди та до кого можна звертатися, якщо 

опинилися або стали свідками булінгу.  

13 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину для трудового 

колективу Вільховецької ЗОШ на тему: «Безоплатна правова допомога. Що необхідно 

знати?». Під час зустрічі присутнім розказано, що таке безоплатна первинна правова 

допомога та як отримати безоплатну вторинну правову допомогу. 

18 березня 2019 року у межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» фахівчиня місцевого 

центру організувала та провела семінар на тему: 

«Основні права та гарантії для жінок» на базі 

Кам’янець-Подільського міського центру 

зайнятості. Ганна Петрик поінформувала 

присутніх про пільги та гарантії: що передбачені 

для жінок законодавством про охорону праці, 

для вагітних жінок та жінок, які мають дітей, для 

жінок при наданні відпусток. Окрім того, в рамках інформаційної кампанії «Я маю 

право голосу!» з метою підвищення рівня обізнаності виборців щодо виборчих прав, 

процедури їх реалізації та захисту, юристка розповідала, як тимчасово змінити місце 
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голосування та як перевірити себе в Реєстрі виборців. Також, традиційно поширено 

інформаційні буклети та плакати.  

18 березня 2019 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 

Кочмарський на запрошення фахівців Дунаєвецької 

міської публічно-шкільної бібліотеки підготував 

виступ на тему: «Твої перші вибори» для учнів 

Вищого професійного училища №36. Юрист 

насамперед роз’яснив учням норми виборчого 

права та ознайомив з основними законодавчими 

засадами виборів Президента України. Окрім того, 

розповів, які етапи включає виборчий процес, хто має право бути обраним, як захистити 

свої виборчі права. Зокрема, присутні дізналися, як перевірити чи є вони у списках 

виборців на офіційному веб-сайті Державного реєстру виборців, не виходячи з дому. 

Наостанок, ведуча заходу бібліотекар підготувала тест-гру «Я – виборець», де 

розглянулися різні ситуації, які можуть відбутися в день голосування.  

22 березня 2019 року в рамках проведення 

правопросвітницької кампанії «Я маю право 

голосу!» начальником відділу «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» Катериною Помазовою 

проведено круглий стіл на базі Чемеровецького 

районного центру зайнятості на тему: «Правове 

регулювання виборчого процесу». Присутнім 

розказано про виборчі права громадян та способи їх здійснення та захисту, а також 

зверталася увага на процедурі включення себе до реєстру виборців. 

26 березня 2019 року в рамках реалізації 

інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» 

юристка місцевого центру правової допомоги 

організувала та провела інформаційну годину на 

тему: «Мої перші вибори». Фахівчиня розповіла 

учням Державного навчального закладу 

«Подільський центр професійно-технічної 

освіти» про виборчі права громадян, способи їх 
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реалізації та захисту та поінформувала про можливість перевірки включення себе до 

Державного реєстру виборців.  «Якщо виборець проголосував не за того кандидата, до 

вкидання бюлетеня до виборчої скриньки, то він має право на заміну зіпсованого 

бюлетеня» - зазначила Ганна Петрик. Також присутнім роз’яснено, що винні в 

порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 

кримінальної або адміністративної відповідальності.  

26 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела лекцію 

для учнів 11 класу Новоушицької ЗОШ № 1 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.  

27 березня 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела лекцію для 

студентів 1 курсу Новоушицького коледжу 

ПДАТУ на тему: «Сексуальне насильство над 

неповнолітніми». Під час заходу студенти 

дізналися, як не стати жертвою сексуального 

насилля, а також яка передбачена за це законом відповідальність.  

28 березня 2019 року в Подільському спеціальному коледжі відбулась бесіда-

застереження «Булінг: вчинок та його відлуння». 

Біблотекар І категорії Кам’янець-Подільської 

міської ЦБС бібліотеки-філії № 2, підготувала 

виставку літератури та наочність, присвячену 

проблемі булінгу у суспільстві та у дитячому 

середовищі. Петрик Ганна, заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання 
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безоплатної правової допомоги, провела бесіду «Протидія булінгу в дитячому 

середовищі», метою якої є ознайомлення з поняттям булінгу, його видами та проявами 

формувати негативне ставлення до булінгу.  

 

 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД та виконання правопросвітницького проекту  

«Я МАЮ ПРАВО!» 

15 січня 2019 року з метою формування правової культури громадян, 

недопущення порушень прав і свобод, сприяння наданню правової допомоги 

громадянам укладено меморандум 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)». 

22 січня 2019 року начальник відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катерина Помазова провела круглий стіл із 

працівниками Чемеровецької селищної ради 

щодо роз’яснення ключових змін у 

законодавстві.  

22 січня 2019 року на базі відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та згідно укладеного меморандуму про 

співпрацю проведено робочу зустріч із начальником Дунаєвецького районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області стосовно доступу до 

системи безоплатної правової допомоги громадян, які перебувають на обліку в 

Дунаєвецькому районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. В ході зустрічі обговорено питання, з якими звертаються 

громадяни та особи, які перебувають на обліку, шляхи їх вирішення, а також які правові 

послуги, юридичні консультації, роз’яснення чинного законодавства від фахівців бюро 

правової допомоги  можуть отримати клієнти пробації. 
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24 січня 2019 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анна Петрик розробила 

та поширила методичні рекомендації для ОМС на тему: «Порядок отримання субсидії. 

Все, що потрібно знати». 

08 лютого 2019 року з метою формування правової культури громадян, 

недопущення порушень прав і свобод, сприяння наданню правової допомоги 

громадянам укладено меморандум про співпрацю та взаємодію між Кам’янець-

Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Кам’янець-Подільським ліцеєм І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної 

ради. 

18 лютого 2019 року на базі Кам’янець-Подільського районного Будинку 

школяра відбулося засідання методичного 

об’єднання педагогів-організаторів та 

заступників директорів з виховної роботи. 

Фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик 

виступила з темою: «Булінг та кібербулінг. 

Зміни в законодавстві та наслідки 

бездіяльності з боку керівництва закладу 

освіти». Учасники методичного об’єднання 

обговорили план заходів, який спрямований 

на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти. Принагідно, юристка роз’яснила, як 

захистити свої виборчі права та розповіла про типові порушення під час виборчого 

процесу.  

19 лютого 2019 року відбувся 

семінар «Як реалізувати своє виборче 

право» на базі Кам’янець-Подільського 

міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. Участь у навчанні 

взяли працівники відділу пробації та 

Кам’янець-Подільського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
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молоді. Захід провела фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Петрик в рамках інформаційної 

компанії «Я маю право голосу!». Передусім юристка розповіла присутнім про порядок 

голосування, документи, які необхідно взяти з собою на дільницю, та як діяти за 

відсутності запрошення на вибори. Окрім того, йшлося про поширені види виборчих 

порушень, способи їх фіксування та оскарження, про кримінальну відповідальність за 

порушення виборчого законодавства. Ганна Петрик також пояснила аудиторії, що кожен 

може онлайн перевірити наявність свого прізвища у списках виборців на офіційному 

веб-сайті Державного реєстру виборців. 

19 лютого 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським прийнято участь 

у позачерговій сесії Дунаєвецької міської ради та 

на засіданні постійних комісій міської ради по 

наданню інформації стосовно виконання 

Програми правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги населенню 

Дунаєвецької ОТГ на 2017-2018 роки року та 

затвердження даної програми на 2019-2021 роки.  

25 лютого 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським розроблено та поширено методичні рекомендації для 

ОМС на тему: «Права громадян на безоплатну приватизацію земельних ділянок різних 

видів цільового призначення». 

26 лютого 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія взяла участь у круглому столі на тему: «Формула 

успіху для молоді» на базі 

Новоушицького районного центру 

зайнятості. Обговорено основні шляхи 

профілактики безробіття серед молоді, 

способи вибору актуальної професії та 

підготовка до виходу на ринок праці. 

Також підіймались питання нелегальної 

зайнятості, та як юридично правильно захистити себе від цього.  
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05 березня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Я маю право голосу!». 

07 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія була 

присутня на сесії Новоушицької районної 

ради сьомого скликання, де представила на 

затвердження «Районну програму правової 

освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Новоушицького 

районну на 2019-2021 роки».  Під час 

виступу розказано основну мету та завдання даної програми, а також очікувані кінцеві 

результати  після її виконання. Дану програму було затверджено рішенням сесії від 

07.03.2019 р. № 10-24/2019. Також усім присутнім розказано про правові послуги, що 

надає бюро правової допомоги та спосіб отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

12 березня 2019 року задля поширення інформації про систему безоплатної 

правової допомоги та діяльність Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги фахівчині центру провели 

навчання для працівників Довжоцької сільської ради. 

Присутніх ознайомили з основними положеннями 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

розповіли про їхнє право на безоплатну правову 

допомогу, порядок реалізації цього права, підстави й 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. Принагідно роз’яснено основні 

норми виборчого права та права виборців, зокрема наголошено на найбільш поширені 

виборчі порушення, а саме: підкуп виборців, та відповідальність очікує на порушників.   

12 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області згідно меморандуму про 



20 
 

співпрацю та затвердженого графіку роботи 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги для суб’єктів пробації 

здійснювався прийом громадян, які перебувають 

на обліку  в Дунаєвецькому районному секторі. 

Зокрема, суб’єкти пробації  зверталися з 

питаннями в галузі сімейного, цивільного, 

кримінального, земельного законодавства та соціального забезпечення. По всіх 

запитаннях, які виникали наданні відповідні роз’яснення законодавства та консультації. 

По закінченні зустрічі всі присутні отримали буклети щодо доступу до системи БПД.  

13 березня 2019 року для трудового колективу Кам’янської сільської ради 

інтеграторка місцевого центру Ганна Петрик провела навчання щодо права на 

безоплатну правову допомогу, зокрема ознайомила з переліком соціально незахищених 

категорій громадян, яким держава 

гарантує безоплатну вторинну правову 

допомогу, розповіла, які документи 

необхідні для звернення до центру 

правової допомоги. Оскільки незабаром в 

Україні відбудуться президентські 

вибори, фахівчиня поінформувала 

присутніх, що для запобігання 

порушенням виборчих прав при отриманні іменного запрошення необхідно бути 

уважними та перевіряти дані, а в разі виявлення технічних описок або неточностей 

завчасно звертатися до виборчих комісій з відповідними заявами. Ганна Петрик також 

наголосила, що перевірити наявність свого прізвища у списках виборців можна онлайн 

на офіційному веб-сайті Державного реєстру виборців. Під час зустрічі говорили також 

про порушення виборчого законодавства та відповідальність за їх вчинення. 

13 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським проведено робочу зустріч з представниками Терцентру 

соціального обслуговування громадян Дунаєвецької міської ради та управління 

соціального захисту населення Дунаєвецької РДА щодо проблемних питань, які 

виникають при роботі з вразливими категоріями громадян, а також особами, які 
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перебувають на обліку, що вчинили домашнє насильство в сім’ї. Розглянуто ряд 

проблемних питань з якими посадові особи найчастіше стикаються у роботі, водночас 

шляхи їх вирішення. По закінченню зустрічі усі присутні дійшли висновку щодо 

спільної співпраці в подальшому, недопущення порушення прав громадян при 

виконанні повноважень та вирішення проблемних питань громадян у правовому колі. 

22 березня 2019 року з метою формування правової культури громадян, 

недопущення порушень прав і свобод, сприяння наданню правової допомоги 

громадянам укладено меморандум про співпрацю та взаємодію між Кам’янець-

Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Довжоцьким будинком-інтернатом для громадян похилого віку та інвалідів. 

28 березня 2019 року проведено робочу зустріч з представниками Кам’янець-

Подільського районного та міського 

відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ в Хмельницькій 

області, Кам’янець-Подільської 

бібліотеки-філії №2, Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги, під час 

якої, обговорили питання співпраці та 

взаємодії. Сторони домовились 

реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності щодо 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

29 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела робочу зустріч з представником 

Хмельницького обласного благодійного фонду «Добродій», який безпосередньо 

допомагає особам з інвалідністю на території Новоушицького районну. Під час зустрічі 

обговорено основні напрямки співпраці, а також про можливість отримання особами з 

інвалідністю безоплатної правової допомоги, для вирішення їхніх юридичних питань. 

 

 

 

 



22 
 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

14 січня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила 

розповсюдження інформаційних буклетів, плакатів на 

встановлених дошках оголошень у установах, організаціях, 

відповідних місцях на території Новоушицького району.  

16 січня 2019 року начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик забезпечено розміщення 

плакатів та інформаційних буклетів, візиток з адресою розташування та контактним 

номером телефону на інформаційних стендах у Кам’янець-Подільському міському 

центрі зайнятості, Кам’янець-Подільському районному центрі зайнятості, Кам’янець-

Подільської міської ради та департаменті соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради. 

26 лютого 2019 року в рамках проведення інформаційної кампанії «Я маю право 

голосу» проведено тренінг для внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на обліку у 

Чемеровецькому районному центрі зайнятості 

на тему: «Правове регулювання виборчого 

процесу». Присутнім розказано про виборчі 

права громадян та способи їх здійснення та 

захисту, а також про можливість і процедуру перевірки включення себе та інших 

виборців до державного реєстру виборців і списків виборців на виборчих дільницях.  

12 березня 2019 року юристки місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ганна Петрик та Аліна 

Задорожна зустрілися з трудовим колективом 

Довжоцької амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини. Працівники амбулаторії 

отримали інформаційні матеріали з 

інформацією про те, куди необхідно 

звертатися по безоплатну правову допомогу, 

які правові послуги надають у місцевому 
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центрі та хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу. Окрім того, Ганна 

Петрик рамках інформаційної компанії «Я маю право голосу!» розповіла про порядок 

голосування, документи, які необхідно взяти з собою на дільницю, та як діяти за 

відсутності запрошення на вибори.  

13 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

інформаційну годину з жителями 

Вільховецького будинку-інтернат для осіб з 

інвалідністю та людей похилого віку на тему: 

«Соціальний захист людей похилого віку в 

Україні». Під час заходу присутні дізнались 

про свої гарантії соціального захисту та 

пільги на які вони за законодавством мають право.  

13 березня 2019 року працівниці місцевого центру Ганна Петрик та Аліна 

Задорожна завітали до Кам’янської 

амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини. Насамперед вони розповіли 

медичним працівникам про роботу центру, 

правові послуги, які надають у місцевому 

центрі, та пояснили, які категорії осіб мають 

право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Принагідно порушили тему 

виборчих прав громадян та їх захисту.  

19 березня 2019 року в рамках проведення правопросвітницької кампанії «Я маю 

право голосу!», що реалізується в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» начальником 

відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катериною Помазовою проведено 

тренінг для ВПО, які перебувають на обліку у Чемеровецькому районному центрі 

зайнятості на тему: «Правове регулювання виборчого процесу». Присутнім розказано 

про виборчі права громадян та способи їх здійснення та захисту, а також зверталася 

увага на процедурі включення себе до реєстру виборців. 
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28 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія на базі 

Новоушицького районного центру зайнятості 

провела інформаційну годину для внутрішньо 

переміщених осіб Новоушицького районну на 

тему: «Права ВПО». Під час заходу особлива 

увага акцентована на тому, що за ВПО 

зберігаються усі права людини і громадянина, 

передбачені чинним законодавством. Також 

розкрито спеціальні права, якими наділяються ВПО, а саме: отримання одноразової та 

щомісячної грошової допомоги; в сфері трудових правовідносин – робота за 

сумісництвом, збереження посади, додаткова відпустка, спрощена процедура отримання 

дублікату трудової книжки; окрема процедура отримання статусу безробітного тощо. 

 

 

Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової 

допомоги у ЗМІ 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та роботи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД здійснюється постійна тісна 

співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ у Кам’янець-Подільському, 

Чемеровецькому, Дунаєвецькому, а також Новоушицькому районі. Зокрема, регулярно 

здійснюються публікації в газетах, розміщуються інформаційні матеріали в мережі 

Інтернет.   

Так, протягом звітного періоду місцевим центром розміщено 29 інформаційних 

матеріалів щодо функціонування та роботи Кам’янець-Подільського МЦ, зокрема було 

розміщено інформаційні матеріали у електронних виданнях «3849», «Вечірній 

Кам’янець», «20 хвилин м. Кам’янець-Подільський», «Ділові Дунаївці». 

11 січня 2019 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет 

виданні «3849» опублікована стаття на тему: «Зміни до кримінального кодексу щодо 

статті про насилля». 

11 січня 2019 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 
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суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик на сайтах 

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації та Кам’янець-Подільської 

районної ради опублікована стаття на тему: «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України». 

17 січня 2019 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет 

виданні «20 хвилин» опублікована стаття на тему: «Насильство в сім’ї – це кримінальна 

відповідальність». 

23 січня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Продовження дії договору оренди землі».  

25 січня 2019 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет 

виданні «20 хвилин» опублікована стаття на тему: «Розмір аліментів на дитину в 2019 

році». 

20 лютого 2019 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет 

виданнях «3849» та «20 хвилин» опублікована стаття на тему: «Реалізація виборчого 

права». 

21 лютого 2019 року начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Анною Петрик на сайті 

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації опублікована стаття на тему: 

«Реалізація виборчого права». 

26 лютого 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Допомога по безробіттю».  

04 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-Подільської 

районної ради опублікована стаття на тему: «Реалізація виборчого права». 

05 та 06 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик випущено в ефір сюжет-

консультацію на тему «Інтимні селфі в інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?». 
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05 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької районної державної адміністрації 

опублікована стаття на тему: «Реалізація виборчого права в Україні». 

06 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні «3849» 

опублікована стаття на тему: «Чи обов’язково після продажу квартири, коли всі податки 

були оплачені, направляти в податкову декларацію?». 

14 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні «20 хвилин» 

опублікована стаття на тему: «Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої 

адреси».  

15 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні «3849» 

опублікована стаття на тему: «Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої 

адреси». 

15 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Як реалізувати своє виборче право».  

19 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті «Ділові Дунаївці» опублікована стаття на тему: 

«Реалізація виборчого права в Україні». 

20 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні «3849» 

опублікована стаття на тему: «Учні та студенти можуть повернути частину витрачених 

коштів на оплату навчання». 

20 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ 

опублікована стаття на тему: «Безоплатна правова допомога». 

20 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької міської ОТГ опублікована стаття 

на тему: «Реалізація виборчого права в Україні». 
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21 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ 

опублікована стаття на тему: «Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої 

адреси». 

21 березня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною на сайті Чемеровецької районної державної 

адміністрації опублікована стаття на тему: «Порядок звернення виборця за власною 

ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни персональних даних». 

22 березня 2019 року в газеті «Подолянин» 

надруковано статтю на тему: «Право на вибори». 

22 березня 2019 року заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації 

опублікована стаття на тему: «Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої 

адреси». 

25 березня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-Подільської 

районної ради опублікована стаття на тему: «Податкова знижка на навчання 2019». 

28 березня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною на сайті Чемеровецької районної ради опублікована 

стаття на тему: «Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення 

Реєстру щодо зміни персональних даних». 

Окрім цього, у регіонах систематично проводились вуличні інформування з 

метою підвищення правової обізнаності населення, а також інформування населення про 

роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД. 
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Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) та реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»  

З метою сприяння та покращення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, а також розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної 

правової допомоги, Кам’янець-Подільський місцевий центр забезпечує створення та 

безпосередню роботу мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як: 

малозабезпечені, особи з інвалідністю, люди похилого віку, люди з особливими 

потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених населених 

пунктах.  

Працівники місцевого центру виїжджають до дистанційних пунктів 

консультування для надання правової допомоги вразливим категоріям населення. Так, 

протягом першого кварталу 2019 року Кам’янець-Подільським місцевим центром з 

надання вторинної безоплатної правової допомоги та бюро правової допомоги було 

здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 30 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.  

02 січня 2019 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катерина Помазова організувала роботу дистанційного консультаційного пункту 

прийому громадян на базі громадської приймальні Чемеровецької районної державної 

адміністрації. По всіх питаннях, які виникали, надані відповідні роз’яснення 

законодавства та консультації. 

09 січня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Новоушицького районного сектору філії державної 

установи «Центр пробації». Для отримання  юридичної консультації звернулось 2 особи, 

категорія питання: цивільне, спадкове. 

10 січня 2019 року в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» 

Кочмарським Ігорем на базі Дунаєвецького 
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районного центру зайнятості організовано роботу дистанційного консультаційного 

пункту прийому громадян. За правовою допомогою звернулося 2 особи стосовно 

сімейних та  цивільних правовідносин. По усіх питаннях надані відповідні роз’яснення 

та консультації.  

15 січня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках роботи 

дистанційного пункту консультування провела 

прийом громадян на базі Новоушицького 

районного центру зайнятості. Для отримання  

юридичної консультації звернулось  2 особи, 

категорія питання: земельне, цивільне. Клієнтам 

надано необхідну консультацію та роз’яснення.  

16 січня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою 

організовано роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі 

Чемеровецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. За правовою допомогою 

звернулося четверо громадян з питань 

цивільного та трудового законодавства. Усім 

надано необхідні роз’яснення. По закінченню заходу роздано інформаційні листівки та 

розміщено плакати.  

29 січня 2019 року юристки Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

організували роботу дистанційного пункту 

консультування з актуальних питань на базі 

Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Більшість питань стосувалися оформлення 

субсидії та процедури прийняття спадщини. 

Клієнтам надано необхідну консультацію та 
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роз’яснення. Окрім того, присутнім роз’яснили підстави та порядок надання безоплатної 

первинної та безоплатної вторинної правової допомоги. Інтеграторка місцевого центру 

розповіла присутнім про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!», його мету та завдання.  

29 січня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія організувала роботу консультаційного пункту 

прийому громадян на базі Новоушицького управління 

праці та соціального захисту населення. Для отримання  

юридичної консультації звернулось 2 особи, категорія 

питання: спадкове, цивільне. Клієнтам надано необхідну 

консультацію та роз’яснення.  

30 січня 2019 року в рамках роботи дистанційного пункту консультування 

фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснила прийом громадян на базі 

Кам’янець-Подільського міського центру 

зайнятості. Питання здебільшого стосувалися 

сімейного законодавства, а саме: змін у сплаті 

аліментів та розірвання шлюбу. Окрім того, 

громадяни цікавилися нормами трудового 

законодавства. Зокрема, присутніх ознайомлено з переліком соціально незахищених 

категорій громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, 

роз’яснено які документи необхідні для звернення до центру правової допомоги, та 

детально описано процедуру отримання безоплатної правової допомоги. Також, 

традиційно поширено інформаційні буклети та плакати.  

04 лютого 2019 року організовано роботу дистанційного пункту консультування 

громадян та надано консультації засудженим, що зверталися за допомогою на базі 

Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. 

08 лютого 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою забезпечено роботу дистанційного пункту 
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консультування громадян на базі Чемеровецького 

філії державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. За правовою допомогою 

звернулося троє громадян з питань цивільного та 

трудового законодавства. По закінченню заходу 

роздано інформаційні листівки та розміщено 

плакати.  

12 лютого 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Кочмарським Ігорем на базі 

Дунаєвецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області в рамках роботи 

дистанційного пункту консультування 

проведено прийом громадян, які перебувають на 

обліку в Дунаєвецькому районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. У присутніх виникали 

питання щодо сімейного цивільного законодавства. По усіх питаннях надані відповідні 

роз’яснення та консультації.  

13 лютого  2019 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катерина Помазова в рамках проведення 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!»  організувала роботу 

виїзного консультаційного пункту прийому 

громадян у с. Шидлівці. За правовою допомогою 

звернулося семеро громадян з питань соціального 

забезпечення та земельного законодавства. Під час даного заходу організована зустріч із 

педагогічним колективом сільської школи щодо реалізації виборчого права. По 

закінченню заходу роздано інформаційні листівки та розміщено плакати.  

18 лютого 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках роботи дистанційного пункту 

консультування провела прийом громадян на базі Новоушицького районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. Для отримання 
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юридичної консультації звернулась 1 особа, категорія питання: спадкове. 

27 лютого 2019 року 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.  

01 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості проведено 

дистанційний пункт прийому громадян. Усі 

присутні мали змогу задати питання різного 

правового напрямку та отримати на них 

відповіді. Більшість питань стосувалися 

спадкового права та соціального забезпечення.  

По закінченню зустрічі усі присутні отримали інформаційні буклети.  

05 березня 2019 року юристкою 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. 

05 березня 2019 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катерина Помазова в рамках проведення 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!»  організувала виїзний прийом 

громадян у с. Вишнівчик. За правовою допомогою 

звернулося семеро громадян з питань соціального 

забезпечення та земельного законодавства. Під час 

даного заходу організована зустріч із педагогічним 

колективом сільської школи щодо реалізації виборчого 
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права. По закінченню заходу роздано інформаційні листівки та розміщено плакати. 

06 березня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським спільно з 

заступником голови Дунаєвецької РДА організовано 

консультаційний пункт прийому громадян в с. 

Чечельник Маківської ОТГ. По усіх питаннях надані 

відповідні роз’яснення та консультації. 

Проінформовано присутніх стосовно порядку 

проведення виборчого процесу в Україні.  

11 березня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія організувала роботу консультаційного пункту 

прийому громадян на базі Новоушицького районного 

управління праці та соціального захисту населення. Для 

отримання юридичної консультації звернулось 2 особи, 

категорія питання: спадкове, житлове. Клієнтам надано 

необхідну консультацію та роз’яснення. 

12 березня 2018 року юристки місцевого центру Аліна Задорожна та Ганна 

Петрик організували роботу консультаційного 

пункту прийому громадян на базі Довжоцької 

сільської ради. Переважно громадяни зверталися з 

питаннями, що стосувалися спадкового та  

цивільного права. Клієнтам надано необхідну 

консультацію та роз’яснення. Принагідно 

розповсюджено інформаційні матеріали з інформацією про те, куди необхідно 

звертатися для отримання безоплатної правової допомоги.   

12 березня 2019 року в рамках 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

фахівці місцевого центру організували та провели 

виїзний прийом громадян в приміщенні 

Довжоцького будинку-інтернату, де мешкають 

громадяни похилого віку та люди з інвалідністю. 
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По допомогу до фахівців, мешканці будинку-інтернату зверталися з різних питань, 

здебільшого проблеми стосувалися пенсійного забезпечення, цивільного та сімейного 

законодавства, цікавилися також, які категорії громадян мають право на соціальні 

виплати. На усі запитання громадяни отримали вичерпні відповіді.  

13 березня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія організувала роботу консультаційного пункту 

прийому громадян в с. Вільховець. За отриманням правової 

консультації звернулось 5 жителів села, категорія питання: 

цивільне, спадкове, земельне, договірне, сімейне. Клієнтам 

надано необхідну консультацію та роз’яснення. 

13 березня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела виїзний прийом громадян у 

Вільховецькому будинку-інтернат для осіб з 

інвалідністю та людей похилого віку. За отриманням 

правової консультації звернулось 2 жителі інтернату, 

категорія питання: цивільне, пенсійне. Усім надано 

необхідну консультацію та роз’яснення.  

13 березня 2019 року юристка місцевого центру Аліна Задорожна організувала на 

базі Кам’янської сільської ради мобільний 

пункт консультування, до якого зверталися як 

громадяни України, так і іноземці. Питання, що 

турбували мешканців села, стосувалися 

спадкового та цивільного права, запитували, 

зокрема, про порядок отримання посвідки на 

постійне проживання в Україні. В рамках 

українського законодавства, надано роз’яснення на усі питання.  

15 березня  2019 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катерина Помазова організувала роботу дистанційного пункту прийому 

громадян на базі Чемеровецького районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з 
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питань цивільного та трудового законодавства. По закінченню заходу роздано 

інформаційні листівки та розміщено плакати. 

21 березня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках роботи дистанційного пункту провела 

прийом громадян на базі Новоушицького районного центру зайнятості. Для отримання  

юридичної консультації звернулось 2 особи, категорія питання: податкове, трудове. 

Клієнтам надано необхідну консультацію та роз’яснення. 

 

 

 [1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД 

 

Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів (відділи 

БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції 

представництва 

На виконання завдання плану щодо проведення навчань працівників центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з актуальних та проблемних питань, 

пов’язаних з наданням безоплатної правової допомоги, протягом звітного періоду з 

01.01.2019 р. по 31.03.2019 р. у Кам’янець-Подільському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 24 січня 2019 року був проведений семінар на 

тему: «Закон України «Про запобігання корупції», під час якого працівників місцевого 

центру ознайомлено з правовими та організаційними засадами функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, змістом та порядком застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правилами щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень.  

 

 

Підвищення кваліфікації адвокатів, що  працюють в системі БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.01.2019 р. по 31.03.2019 р. Кам’янець-Подільський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів наступні 

заходи: 
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Щомісячно відділом організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами узагальнювалась робота відділу з питань здачі 

адвокатами актів для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Щоденно проводився аналіз рівня 

навантаження та розподілу справ між адвокатами та аналіз кількості відмов адвокатів 

від отримання доручень, та надавалась методична та практична допомога адвокатам з 

питань оформлення актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Проведено бесіду із адвокатами з питань своєчасної подачі звітів до місцевого 

центру та правильності заповнення розрахунків розміру винагороди адвоката за надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

13 березня 2019 року проведено семінар з адвокатами на тему: «Роз’яснення 

адвокатам порядку заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, та порядку розподілу справ між адвокатами та  представниками центру, та 

забезпечення  належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БВПД». 

 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД 

 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень 

На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, директор 

місцевого центру взяв участь у 2 засіданнях щодо розгляду актуальних питань 

діяльності 09 січня та 28 лютого 2019 року.  

11 лютого 2019 року відбувся тренінг для юристів системи безоплатної правової 

допомоги Хмельниччини на базі Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Обговорили актуальні питання 

законодавства, яке регулює 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. Про поширені види виборчих порушень, способи їх фіксування та 

оскарження, дії спостерігачів та інших осіб при виявленні порушень, обов’язки та 

повноваження виборчих комісій, правоохоронних органів під час виборчого процесу 
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присутнім розповіла Ірина Рижук, 

доцентка кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління 

та права, кандидатка юридичних наук. 

Олег Майданюк, радник з питань ВПО, 

пояснив, яким чином реалізувати виборче 

право вимушеним переселенцям, з якими 

проблемами може зіштовхнутися ця 

категорія осіб під час виборів та як бути в цих ситуаціях. З повноваженнями 

адміністративних судів щодо виборчого процесу юристів центрів та бюро ознайомила 

Діана Гнап, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. Вона також 

розповіла про новели адміністративного законодавства з 2019 року. «Новели цивільно-

процесуального законодавства щодо здійснення представництва у цивільних справах» – 

такою була тема доповіді Тетяни Спірідонової, заступниці голови Апеляційного суду 

Хмельницької області, судді судової палати з розгляду цивільних справ. 

14 лютого 2019 року відбувся обмін досвідом у форматі відеоконференції між 

фахівцями Кам’янець-Подільського 

(Хмельницька область) та Бериславського 

(Херсонська область) місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Колеги розповіли про 

напрацювання та поділилися кращими 

практиками в різних напрямках роботи. 

Участь у відеоконференції взяли 

директори Бериславського місцевого 

центру Марина Груша та Кам’янець-Подільського Валентин Бартиш, а також 

інтеграторки центрів – Катерина Кравчук і Ганна Петрик. Керівники центрів обговорили 

актуальні питання, що стосуються надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільних та адміністративних справах. Обмінялися методичним досвідом та 

напрацюваннями щодо проведення правопросвітницьких заходів. Інтеграторки ж 

поділилися навичками у створенні та реалізації програм правової освіти і правової 
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допомоги у районах, розповіли про форми правопросвітницьких заходів та категорії 

осіб, яких вони залучають. Йшлося також про пріоритетні напрями проведення 

інформаційної кампанії «Я маю право голосу!». 

05 березня 2019 року у 

Хмельницькому відбувся тренінг із 

захисту виборчих прав для адвокатів і 

працівників системи БПД, організований 

в межах співпраці системи безоплатної 

правової допомоги та Громадянської 

мережі ОПОРА. Права виборців, 

найбільш часті правопорушення під час 

виборчого процесу, алгоритми реагування на звернення громадян з приводу порушень 

їхніх виборчих прав – ці та інші питання розглянули юристи центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, які співпрацюють з центрами. 

Провів навчання громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської 

мережі ОПОРА у Хмельницькій області Володимир Гарієвський. Так, йшлося про права 

виборців та правові наслідки, які настають у випадку їх порушення; про 

відповідальність політичних партій, адміністративну, кримінальну відповідальність 

суб’єктів виборчого процесу, правові наслідки, які настають в результаті розгляду справ 

адміністративними судами. Відтак виокремили найбільш часті правопорушення, які 

фіксують під час виборчого процесу: незаконну агітацію, тиск на виборців, спроби 

підкупу, порушення в роботі виборчих комісій і порушення в день голосування. З-поміж 

питань, які включили до програми тренінгу, – особливості реалізації виборчих прав 

особами, які перебувають у місцях несвободи, зміна адреси голосування. Обговорили 

також особливості реагування на звернення громадян, зокрема щодо порядку та строків 

подання скарг, заяв, позовів виборцями, строки реагування та можливі правові наслідки 

розгляду таких заяв.  

11 березня 2019 року у Хмельницькому відбулася робоча зустріч директора 

Координаційного центру з надання правової допомоги Олексія Бонюка з керівниками та 

працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Хмельниччини. Участь у обговоренні також взяли очільник Української фундації 

правової допомоги Микола Сіома та помічниця директора Координаційного центру з 
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надання правової допомоги Елеонора 

Белей. Під час зустрічі 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. Найближчим 

часом у системі БПД відбуватимуться трансформації, насамперед вони стосуватимуться 

формату роботи точок доступу до правової допомоги, їхньої структури, роботи та 

розвитку персоналу. Переорієнтація спрямована на надання безпосередньо юридичної 

допомоги. Завдяки оптимізації управлінських функцій та адміністративних процедур 

місцеві центри зможуть зосередити зусилля на вирішенні правових проблем клієнтів, 

при цьому раціонально використовуючи наявні ресурси. Важливим напрямком роботи 

системи й надалі залишатиметься правопросвітництво.  

 

 

Моніторинг діяльності 

Для забезпечення досягнення високої ефективності та належної якості надання 

безоплатної правової допомоги Кам’янець-Подільським місцевим центром, необхідно 

проводити моніторинг діяльності центру та бюро правової допомоги. По завершенні 

першого кварталу проведено аналіз результативних показників організації за 

наступними критеріями: 

 Кількість прийнятих звернень клієнтів; 

 Кількість наданих правових консультацій; 

 Кількість проведених виїздів мобільних/дистанційних пунктів; 

 Питання, з якими звертаються по допомогу жителі окремої громади; 

 Кількість проведених правопросвітницьких заходів; 

 Кількість розміщених статей у місцевих ЗМІ. 

За отриманими результатами формується узагальнення у вигляді таблиць та 

графіків, для подальшого оприлюднення у місцевих ЗМІ, а також офіційних сторінках 

організацій у мережі Інтернет. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01.01.2019 по 31.03.2019 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1890 звернень клієнтів, 1780 особам було надано правову консультацію, 110 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевого 

центру 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта-

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправ-

лень до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 
895 828 67 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
582 560 22 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
181 175 6 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
232 217 15 0 

 Разом по МЦ 1890 1780 110 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 35 доручень адвокатам по цивільних та адміністративним справах для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та видано 6 довіреностей адвокатам для 

представництва інтересів особи, якій надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

та 80 довіреностей працівникам центру та бюро правової допомоги для представництва 

інтересів особи, якій надають безоплатну вторинну правову допомогу.  
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного – 392 (20,7%), соціального забезпечення – 307 (16,2%),  сімейного – 298 

(15,8%), спадкового – 194 (10,3%), з інших питань – 158 (8,4%), житлового – 150 

(7,9%), з питань виконання судових рішень – 115 (6,1%), земельного – 101 (5,3%), 

трудового – 71 (3,8%), адміністративного – 54 (2,9%), договірного – 46 (2,4%), 

медичного – 2 (0,1%) права та з неправових питань – 2 (0,1%).  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І квартал 

1 соціальне забезпечення 307 

2 інше цивільне 392 

3 житлове право 150 

4 сімейне право 298 

5 спадкове право 194 

6 земельне право 101 

307 

194 

298 

2 

71 54 101 

46 

150 

392 

115 

2 
158 

Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань  

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Медичне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Договірне 

Житлове 

Інше цивільне 

Виконання судових рішень 

Неправове питання 

Інше 
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7 договірне право 46 

8 трудове право 71 

9 адміністративне право 54 

10 виконання судових рішень 115 

11 медичне 2 

12 неправове питання  2 

13 інше 158 

Разом 1890 

 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за статтю 

 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за віком 

 

Чоловіки; 

424 
Жінки; 776 

2 
188 

499 

511 

До 18 років 

Від 18 до 35 років 

включно 

Від 35 до 60 років 

включно 

Понад 60 років 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 59 (54,6%), особам з 

інвалідністю – 33 (30,6%), та ветеранам війни – 13 (12%) тощо.  

 

 

 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

квартал було: 

 здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 30 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 177 осіб, в тому числі 98 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 79 осіб –  до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 28 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 171 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 29 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

30% 

55% 

12% 

2% 1% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД,  

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим 
особам 

Ветеранам війни 

Внутрішньо 
переміщеним особам 

Дітям 
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Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

дистанційни

х пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 
Кам’янець-

Подільський МЦ 
11/37 12/23 12 70 0 21 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

5/25 5/20 3 31 1 3 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

5/17 5/18 3 42 0 2 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

5/19 8/18 10 28 0 3 

Всього 26/98 30/79 28 171 1 29 

 


