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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 другого 

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!» 

01 квітня 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». Присутніх ознайомлено з правовими поняттями та категоріями в галузі 

трудового права, досліджено нормативну базу трудового права.  

02 квітня 2019 року начальником 

відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою проведено 

інформаційну годину на тему: «Зупинимо 

булінг разом» для студентів Чемеровецького 

медичного коледжу. Увагу студентської 

аудиторії зосереджено на тому, як поводити 

себе якщо ви стали жертвою булінгу. Також 

студентів проінформовано щодо їх виборчого права, а саме щодо голосування за місцем 

реєстрації та зміни місця голосування.  
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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.   

04 квітня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії 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. По закінченню лекції розповсюджено 

інформаційні буклети.  

08 квітня 2019 року у Кам’янець-Подільському Податковому коледжі стартував 

«Тиждень відкритих дверей». У заході взяла участь і юристка Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 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. Окрім того, Ганна Петрик розповіла 

присутнім про відповідальність за цькування. 

Юристка також ознайомила учнів з основними 
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правилами безпечної поведінки в Інтернеті та запропонувала аудиторії з’ясувати, які 

переваги та ризики має користування Інтернетом. Оскільки на заході були присутні 

батьки майбутніх абітурієнтів, фахівчиня центру розповіла про реалізацію працівниками 

системи безоплатної правової допомоги правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство». Ганна Петрик, зокрема, поінформувала аудиторію про право на податкову 

пільгу на навчання.  

10 квітня 2019 року 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.   

19 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

інформаційну годину для відвідувачів Новоушицької 

районної бібліотеки 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. 

24 квітня 2019 року 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 
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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. 

24 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину для трудового 

колективу Івашковецької ЗОШ на тему: «Як отримати безоплатну правову допомогу». 

Під час зустрічі присутні дізналися про правові послуги, що надає бюро правової 

допомоги, про суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також 

отримали буклети на правову тематику. 

25 квітня 2019 року на базі Кам’янець-Подільської бібліотеки-філії №2 для 

студентів 1-го курсу Кам’янець-Подільського 

коледжу державно-аграрно технічного 

університету фахівчиня місцевого центру 

Ганна Петрик провела інформаційну годину 

на тему: «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи 

небезпечний ризик?». Юристка розповіла 

присутнім, що означають поняття «секстинг», 

«кібербулінг» та «онлайн-грумінг». Крім того, 

студенти дізналися, як вберегти себе в мережі від таких явищ та що робити, якщо 

проблема уже існує.   

06 травня 2019 року 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.   
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08 травня 2019 року 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.  

08 травня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела екскурсію 

по бюро для учнів 9-го класу Новоушицької ЗОШ № 

2. Під час зустрічі учні дізналися у чому полягає 

унікальність професії юриста, у яких установах він 

може працювати, а також шляхи здобуття цієї 

професії. По завершенні екскурсії учні дізнались про 

правові послуги, що безпосередньо надає бюро 

правової допомоги та спосіб їх отримання.  

13 травня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою 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 даного заходу – ознайомлення з правовими поняттями та категоріями в 

галузі трудового права, дослідити нормативну базу трудового права.  

16 травня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості  організовано та 

проведено лекцію для безробітних верств населення, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості на тему 

«Спадкування, все що необхідно знати про прийняття 

спадщини». Присутні отримали інформаційні 

матеріали та буклети на відповідну тематику.  
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23 травня 2019 року 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.  

27 травня 2019 року 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.  

28 травня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела семінар для учнів 10 класів Кучанської 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. 

28 травня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину для трудового 

колективу Кучанської 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. 

29 травня 2019 року 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)» фахівчиня центру Ганна 



9 
 

Петрик поінформувала присутніх про 

загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!», в межах якого реалізується 

низка заходів для підвищення рівня правової 

обізнаності українців. Присутні також 

отримали буклети «Я МАЮ ПРАВО!», «Як 

протидіяти домашньому насильству?» та інші 

корисні інформаційні матеріали.   

30 травня 2019 року до Міжнародного дня захисту дітей, відділ «Дунаєвецьке 

бюро правової допомоги», Ювенальна превенції Дунаєвецького ВП ГУ НП в 

Хмельницькій області та комунальна установа Дунаєвецької міської ради 

«Територіальний центр соціального обслуговування» для неповнолітніх та молоді, які 

засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, організували та провели 

круглий стіл на тему: «Формування твердих навичок правомірної поведінки». Юнакам 

роз’яснили, що не варто вважати 

умовну судимість тавром на все 

життя. Усвідомивши свої помилки та 

дотримуючись законів у подальшому, 

можна досягти значних успіхів і 

посісти гідне місце в суспільстві. 

Начальник Дунаєвецького бюро 

правової допомоги Ігор Кочмарський 

поінформував засуджених, що в бюро 

вони завжди можуть отримати безоплатної правову допомогу, як первинну, так і 

вторинну за потреби. Крім того, присутнім розповіли про правові наслідки скоєння 

повторних злочинів чи адміністративних правопорушень, звернули їхню увагу на 

важливість дотримання законів, надали рекомендації щодо працевлаштування, ведення 

здорового способу життя, спілкування з батьками та однолітками, взаємин з 

довколишніми, запобігання протиправним діям в майбутньому. З кожним із запрошених 

індивідуально поспілкувалася психолог.  
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30 травня 2019 року 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. 

03 червня 2019 року юристка місцевого центру Ганна Петрик провела семінар, 

присвячений правопросвітницькій кампанї 

«Відповідальне батьківство» на базі Кам’янець-

Подільського районного центру зайнятості. 

Фахівчиня розповіла про нові механізми захисту прав 

дитини на належне матеріальне утримання.  

Зокрема, поінформувала присутніх про розміри, 

порядок і підстави нарахування аліментів, правила 

виїзду дитини за кордон. Також юристка роз’яснила безробітним, що таке безоплатна 

правова допомога, які види консультацій можна отримати в центрах БВПД, що таке 

первинна та вторинна правова допомога.   

05 червня 2019 року 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.  
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06 червня 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». Метою даного заходу є ознайомлення з правовими поняттями та категоріями 

в галузі трудового права, дослідження нормативної бази трудового права.  

13 червня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Дунаєвецької районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості організовано та 

проведено лекцію для безробітних верств 

населення, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості на тему: «Відповідальне 

батьківство». Присутні дізналися про новели законодавства що стосуються сімейних 

відносин. По закінченню зустрічі усі присутні отримали інформаційні матеріали.  

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

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину на базі  Новоушицького 

районного центру зайнятості для незайнятого та зайнятого населення району на тему: 

«Як не стати жертвою торгівлі людьми». Під час зустрічі присутні дізнались, що таке 

торгівля людьми та як потрібно себе вести, щоб не стати жертвою цього явища. По 

закінченню заходу присутні дізнались про правові послуги, що надає бюро правової 

допомоги та про процедуру отримання БВПД. 

 

 

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!» 

02 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину для відвідувачів 

Новоушицького районного сектору філії державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області на тему: «Як реалізувати своє виборче право». Під час заходу 
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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. 

04 квітня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Булінг у дитячому середовищі». 

10 квітня 2019 року 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. Відтак фахівчиня місцевого центру Аліна Задорожна роз’яснила процедуру 

доступу до безоплатної правової допомоги для громадян, а також розповіла про 

правопросвітницьку кампанію «Відповідальне батьківство» та її завдання.  

10 квітня 2019 року на базі Дунаєвецького відділу виконавчої служби ГТУЮ у 

Хмельницькій області начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським організовано та проведено робочу 

зустріч з державними виконавцями. Головна мета 

зустрічі – обговорення проблемних питань, які 

виникають при виконанні судових рішень, а саме 

запобігання та недопущення порушення прав 

громадян при виконання судових рішень. Окремо акцентовано увагу на виконанні 

судових рішень щодо стягнення аліментів на утримання дітей.  

10 квітня 2019 року начальник відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катерина 

Помазова прийняла участь у тренінгу на тему: 

«Ґендерна рівність і соціальна сфера». Навчання 

провела модератор ГО «Жіночий антикорупційний 

рух» Олена Покотило, яка після закінчення курсу 
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вручила Сертифікат, що засвідчує успішне проходження курсу навчання за програмою 

короткострокового семінару щодо реалізації Національного плану дій з впровадження 

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (Жінки, мир, безпека).  

11 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія розробила та поширила методичні рекомендації для 

ОМС на тему: «Монетизація субсидії». 

17 квітня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою прийнято участь у засідання сесії Чемеровецької 

селищної ради щодо затвердження проекту Програми правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги жителям населених пунктів Чемеровецької селищної 

ради на 2019-2021 роки. 

18 квітня 2019 року на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Анна 

Петрик організувала тематичну зустріч з суб’єктами 

пробації які перебувають на обліку в установі. У 

зв’язку з проведення другого туру виборів Президента України, говорили про захист 

виборчих прав. Окрім того, в рамках кампанії «Відповідальне батьківство», фахівчиня 

центру роз’яснила правила виїзду з дитиною за кордон, підстави та порядок 

нарахування аліментів. Захід організовано в рамках правопросвітницької кампанії «Я 

МАЮ ПРАВО!».   

19 квітня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Призов до армії 2019: строкова служба». 

25 квітня 2019 року начальником 

відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі бюро 

правової допомоги організовано та проведено 

робочу зустріч з Громадським Радником 

Смотрицької ОТГ Козаком Олегом 



14 
 

Олеговичем. Мета зустрічі –  налагодження співпраці, взаємодія щодо надання правової 

допомоги жителям Смотрцької ОТГ у вирішенні  найбільш типових для них питань та 

проблем правового характеру. У ході зустрічі обговорено порядок доступу громадян до 

системи безоплатної правової допомоги що включає надання БППД та надання БВПД.  

06 травня 2019 року в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським організовано та проведено робочу 

зустріч з начальником Дунаєвецького  районного 

сектору  філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області Віталієм 

Гуцулом  щодо основних досягнень та 

пріоритетних завдань у подальшій роботі, 

налагодження ефективної співпраці. Під час 

зустрічі обговорено шляхи реформ пенітенціарної 

системи та пробації в Україні в цілях забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення та ресоціалізації осіб, які перебувають у конфлікті із законом, а також 

питання щодо ефективного виконання завдань пробації, шляхом вирішення проблем та 

потреб засуджених через реалізацію пробаційних програм та надання відповідної 

правової допомоги.  

07 травня 2019 року на базі Служби у справах дітей Кам’янець-Подільської 

районної державної адміністрації фахівчині 

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

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину для суб’єктів 

Новоушицького районного сектору філії державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області на тему: «Спадкування. Що необхідно знати?». Присутнім 

роз’яснено основні положення спадкового права та детально розкрито процедуру 

оформлення спадщини. 

08 травня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано та 

проведено робочу зустріч з старостою населеного 

пункту с. Вихрівка Дунаєвецької ОТГ. 

Обговорено ряд питань та шляхи їх вирішення, з 

якими найчастіше громадяни звертаються до 

старостату. Зокрема, у старости виникали питання щодо правильності видачі 

довіреностей громадянам населеного пункту, також правильності складання заповіту та 

видачі довідок про склад сім’ї. Усі питання були розглянуті на надані відповідні 

роз’яснення.  

23 травня 2019 року фахівчиня місцевого центру 

Ганна Петрик роз’яснила трудовому колективу сільської 

ради Слобідсько-Кульчієвецької об’єднаної 

територіальної громади порядок отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, зазначивши, 

які категорії громадян мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу.   

24 травня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія розробила та поширила методичні рекомендації для 

ОМС на тему: «Спадщина. Практичні нюанси». 

27 травня 2019 року в приміщенні 

комунальної установи Дунаєвецької міської ради 

«Територіальний центр соціального 

обслуговування» за участі представників суб’єктів 

соціальної роботи, Дунаєвецького бюро правової 

допомоги та релігійних конфесій територіальної 
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громади та району відбулася зустріч, тема якої: «Наставництво як одна із форм 

сімейного виховання». Про механізм організації здійснення та ведення наставництва над 

дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування, присутнім розповіла заступник директора – начальник відділу методичного 

забезпечення соціальної роботи Хмельницького обласного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді.  

04 червня 2019 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ганна Петрик на базі Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області організувала правову 

бесіду, під час якої особи, які перебувають на 

обліку в установі, дізналися про реалізацію 

працівниками системи безоплатної правової допомоги правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство». Зокрема, присутніх поінформовано про підстави та 

порядок нарахування аліментів.   

05 червня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським проведено робочу зустріч з старостою села Іванківці 

Дунаєвецької ОТГ. Обговорено ряд питань, з якими громадяни найчастіше звертаються 

до старостату, водночас шляхи їх вирішення. По закінченню зустрічі розміщено та 

розповсюджено інформаційні плакати та буклети на правову тематику в приміщенні 

старостату. 

11 червня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою прийнято 

участь у засідання круглого столу на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству і насильству за ознакою статті» на 

базі Чемеровецької об’єднаної територіальної 

громади. У заході взяли участь завідувач 

сектору виконавчої діяльності управління 

соціального захисту населення Чемеровецької 
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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.  Під час 

проведення круглого столу обговорили види ґендерно зумовленого насильства та 

відповідальність за вчинення домашнього насильства. Детально зупинились на питанні 

криміналізації домашнього насильства та булінгу у дитячому середовищі. Окрім цього, 

під час засідання визначились з порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству та  погодили 

проведення  спільних заходів щодо інформування населення щодо протидії домашньому 

насильству, в рамках проведення рейдів «Я МАЮ ПРАВО!» та «СТОП 

НАСИЛЬСТВО».  

18 червня 2019 року фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик на базі 

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

пробації» у Хмельницькій області організовала тематичну зустріч з суб’єктами пробації, 

які перебувають на обліку в установі. Тема зустрічі: «Протидія домашньому 

насильству». Роз’яснено, що таке домашнє насильство та які є види насильства. Також 

говорили про  спеціальні заходи щодо протидії насильства, а саме: терміновий та 

обмежувальний припис стосовно кривдника.  

20 червня 2019 року фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик взяла участь у 

засіданні міської міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової 

освіти населення. Зі слів голови міської 

міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення, керуючої 

справами виконавчого комітету, 

інформування кам’янчан стосовно питань правового характеру здійснюється завдяки 

висвітленню їх на сайті міської ради, шляхом особистих звернень мешканців, через 

поширення новин інформаційного характеру у ЗМІ та співпраці спеціалістів різних 

підрозділів. У цьому напрямку працюють і фахівці Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної допомоги, який надає і первинну, і вторинну 

правову допомогу відповідним категоріям населенню. Це, зокрема, консультації та 

роз’яснення, складення заяв, скарг, а також представництво в судах та інших державних 
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органах тощо. Більше того, Центр постійно проводить різноманітні правопросвітницькі 

заходи в навчальних закладах, бібліотеках.  

26 червня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським проведено робочу зустріч з начальником служби у 

справах дітей Дунаєвецької РДА. Метою даної зустрічі є насамперед налагодження 

взаємної співпраці між бюро та службою, також обговорювалися проблемні питання, з 

якими громадяни найчастіше звертаються, водночас шляхи їх вирішення. По закінченню 

зустрічі розповсюджено інформаційні буклети та плакати на правову тематику. 

 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

25 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела зустріч з трудовим колективом Новоушицької 

районної лікарні № 1. Працівники лікувального закладу отримали інформаційні 

матеріали з інформацією про те, куди необхідно звертатися по безоплатну правову 

допомогу, які правові послуги надають у бюро та хто має право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

10 травня 2019 року інтеграторка місцевого центру Ганна Петрик разом із 

фахівчинею з профорієнтації Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості провели виховну 

годину для учнів Орининської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів Хмельницької обласної ради.  Зі 

школярами говорили про протидію булінгу та 

безпеку в мережі Інтернет. Діти дізнались, як 

злочинці, налагоджуючи довірливі стосунки з дитиною та використовуючи фейкові 

акаунти, вимагають у неповнолітніх інтимні фотографії, а відтак шантажують, 

погрожуючи розіслати фото знайомим, вимагають більш інтимні матеріали, гроші чи 

приватні інтимні зустрічі. Школярі також довідалися про секстинг – надсилання 

підлітками своїх інтимних фото одне одному, що може призвести до небажаного 

поширення таких матеріалів і кібербулінгу дитини. Розмовляли й про те, як протидіяти 
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цькуванню, які наслідки воно може мати та куди і до кого звертатися жертві й свідкам 

булінгу. Від представниці центру зайнятості учні отримали корисну інформацію про 

вибір майбутньої професії та ринок праці в Україні. Під час заходу школярі дізналися 

про безкоштовний онлайн-сервіс Державної служби зайнятості, завдяки якому вони 

можуть поринути в світ професій, пройти онлайн-тестування та скористатися 

відомостями про навчальні заклади й дистанційну освіту.   

17 травня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела тренінг для працівників Новоушицького 

районного військового комісаріату на тему: ««Пільги  учасникам АТО». Під час зустрічі 

присутні дізналися про пільги та гарантії, якими наділяються учасники АТО та спосіб їх 

реалізації. По завершені заходу учасники АТО дізналися про правові послуги, що надає 

бюро правової допомоги, а також спосіб отримання БВПД. 

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

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

семінар для учасників АТО на базі 

Новоушицького районного центру зайнятості на 

тему: «Пільги  учасникам АТО». Під час заходу 

присутні дізналися про пільги та гарантії, якими 

наділяються учасники АТО та спосіб їх 

реалізації.  

23 травня 2019 року з метою підвищення рівня знань мешканців Слобідки-

Кульчієвецької про їхні права фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик поінформувала 

медичних працівників фельдшерсько-

акушерського пункту про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги, роз’яснила 

порядок отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, зазначивши, які 

категорії громадян мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

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

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину для жителів 

Вільховецького будинку-інтернат для осіб з інвалідністю та людей похилого віку на 
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тему: «Як отримати безоплатну вторинну правову допомогу та звернутися по 

безоплатну первинну правову допомогу». Присутні дізналися про порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, які категорії громадян мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також дізналися перелік соціально 

незахищених категорій громадян, яким держава гарантує безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

24 травня 2019 року фахівчині Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в приміщенні Довжоцького 

будинку-інтернату, де мешкають громадяни 

похилого віку та люди з інвалідністю 

провели ряд правопросвітницьких заходів. 

Інтеграторка центру Ганна Петрик 

розповіла учасникам заходу як отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу та 

звернутися по безоплатну первинну правову допомогу.   

19 червня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела робочу зустріч з працівниками 

Новоушицького районного військового комісаріату. Під час зустрічі обговорено основні 

напрямки взаємодії з метою всебічного та своєчасного надання правової допомоги 

особам, що її потребують. 

19 червня 2019 року заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги 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».   
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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 30 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». 

12 квітня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

районної державної адміністрації опублікований інформаційний буклет на тему: 

«Оформлення паспорта вперше». 

12 квітня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

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

12 квітня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

районної ради опублікована стаття на тему: «Як повторно змінити місце голосування». 

12 квітня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікована стаття на тему: «Як повторно змінити місце голосування». 

17 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Позбавлення батьківських прав».  

18 квітня 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: «Податкова знижка на 

навчання-2019». 
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25 квітня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

районної державної адміністрації опублікований інформаційний буклет на тему: 

«Авторське право на зображення». 

02 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікована стаття на тему: «Аліменти 2019. Відповідальність». 

03 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

районної державної адміністрації опублікований інформаційний буклет на тему: 

«Поновлення на роботі при незаконному звільненні». 

03 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ 

опублікована стаття на тему: «Аліменти 2019. Відповідальність». 

11 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

районної ради опублікована стаття на тему: «Аліменти 2019. Відповідальність». 

15 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікована стаття (успішна практика) на тему: «Відсутні докази порушення: 

кам’янчанин оскаржив рішення суду і виграв справу». 

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

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Публічна інформація. Що необхідно 

знати?».  

24 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сторінці Слобідсько-

Кульчієвецької Громади на ФБ опубліковані статті на теми: «Безоплатна вторинна 

правова допомога» та «Аліменти 2019. Відповідальність». 

28 травня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікована стаття (успішна практика) на тему: «Клієнтові допомогли скасувати 
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постанову про визнання його винним у вчиненні адмінправопорушення». 

31 травня 2019 року в газеті «Подолянин» 

надруковано статтю (успішна практика) на тему: 

«Адвокатка домоглася справедливого вироку».  

31 травня 2019 року заступником 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною 

Петрик в Інтернет виданні «3849» опублікована стаття на тему: «Штраф за куріння у 

громадських місцях». 

06 червня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ 

опублікована стаття на тему: «Куріння в громадських місцях». 

07 червня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сторінці Слобідсько-

Кульчієвецької Громади на ФБ опублікована стаття на тему: «Куріння в громадських 

місцях». 

19 та 20 червня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик 

випущено в ефір сюжет-консультацію на тему «Податкова 

знижка на навчання 2019».   

27 червня 2019 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на сайті «Ділові Дунаївці» опублікована 

стаття на тему: «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України». 

27 червня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Урядова програма «Муніципальна няня»».  

27 червня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною на сайті Чемеровецької районної державної 

адміністрації опублікована стаття на тему: «Додаткові відпустки батькам, які мають 

дітей». 
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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. 

       

 

 

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 другого кварталу 2019 року Кам’янець-Подільським місцевим центром з 

надання вторинної безоплатної правової допомоги та бюро правової допомоги було 

здійснено 23 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 38 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.  

01 квітня 2019 року заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик організовано дистанційний 

пункт та надано консультації засудженим, що зверталися за допомогою на базі 
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Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. 

02 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу дистанційного пункту прийому 

громадян на базі Новоушицького районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. Для отримання  юридичної консультації звернулась 1 

особа, категорія питання: земельне. Клієнту надано необхідну консультацію та 

роз’яснення. 

04 квітня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької 

районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості  організовано роботу дистанційного 

пункту прийому громадян. За правовою допомогою 

звернулося 3 особи стосовно сімейного, трудового та 

цивільного законодавства. Усі питання розглянуті та 

надані відповідні роз’яснення та консультації.  

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

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу дистанційного пункту прийому 

громадян на базі Новоушицького районного центру зайнятості. Для отримання 

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

Клієнтам надано необхідну консультацію та роз’яснення. 

10 квітня 2019 року у межах візиту до Жванецької ОТГ фахівці системи 

безоплатної правової допомоги та органів 

юстиції Хмельниччини зустрілися з головою 

громади та проконсультували громадян. За 

словами юристки місцевого центру Аліни 

Задорожної, мешканці громади потребували 

роз’яснень з питань земельного та 

цивільного законодавства, зокрема щодо 

приватизації земельної ділянки, процедури реєстрації громадського об’єднання тощо.  

22 квітня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським проведено прийом громадян на базі Управління 
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соціального захисту населення Дунаєвецької РДА. За правовою інформацією звернулася 

2 особи стосовно питання соціального забезпечення та сімейних відносин. По даних 

питаннях надані відповідні роз’яснення та консультації. Розповсюджено інформаційні 

буклети та плакати. 

23 квітня 2019 року юристки 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Аліна Задорожна та Ганна Петрик 

організували роботу дистанційного пункту 

консультування з актуальних питань на базі 

Кам’янець-Подільського міського центру 

зайнятості. Питання здебільшого стосувалися сімейного та трудового 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, традиційно поширено інформаційні 

буклети та плакати. 

24 квітня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала виїзний 

прийом громадян на базі Івашковецького старостинського 

округу. Усі бажаючі жителі села мали можливість отримати 

юридичну консультацію з питань, що їх цікавили, а також 

отримати інформацію щодо діяльності бюро правової 

допомоги. Клієнтам надано необхідну консультацію та 

роз’яснення.  

24 квітня 2019 року фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Аліна 

Задорожна організувала роботу дистанційного 

пункту консультування з актуальних питань на базі 

Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 
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Більшість питань стосувалися процедури прийняття спадщини та змін у сплаті 

аліментів. Окрім того присутнім роз’яснено деякі аспекти трудового законодавства. 

Зокрема юристка нагадала, що працівники мають право на відпочинок, щорічні 

оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в 

професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у 

встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в 

старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на 

матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення 

трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім 

випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. 

25 квітня  2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела прийом громадян у Новоушицькій районній 

лікарні № 1. Для отримання  юридичної консультації звернулась 1 особа, категорія 

питання: цивільне. Клієнту надано необхідну консультацію та роз’яснення. 

03 травня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» 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 2019 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 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. 

07 травня 2019 року на базі Дунаєвецького районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» та згідно укладеного меморандуму про співпрацю начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем Кочмарським проведено прийом 



28 
 

громадян, які перебувають на обліку у секторі пробації. У присутніх виникали питання, 

що стосувалися в основному сімейних правовідносин, зокрема розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів на утримання дітей. По усіх питаннях надані роз’яснення та 

консультації. 

07 травня 2019 року юристка місцевого центру Ганна Петрик організувала 

роботу дистанційного пункту та надала консультації засудженим, що зверталися за 

допомогою на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

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

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу дистанційного пункту  

консультування громадян на базі Новоушицького районного сектору філії державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. Для отримання  юридичної 

консультації звернулась 1 особа, категорія питання: спадкове. Клієнтам надано 

необхідну консультацію та роз’яснення. 

07 травня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано роботу дистанційного пункту прийому 

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. По закінченню заходу 

роздано інформаційні листівки та розміщено плакати. 

08 травня 2019 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським спільно з заступником голови 

Дунаєвецької  міської ОТГ організовано та 

проведено прийом громадян в с. Вихрівка. Питання з 

якими громадяни зверталися в основному 

стосувалися правильності прийняття спадщини, порядку укладення та розірвання 

договорів оренди земельної ділянки, а також порядку виїзду дитини за кордон  без згоди 

іншого із батьків. По усіх питаннях надані роз’яснення та консультації.  
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10 травня 2019 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліна 

Задорожна  провела прийом громадян, які потребували 

правових консультацій на базі Орининської сільської 

ради. Питання здебільшого стосувалися спадкового та 

цивільного законодавства. Окрім того, присутні 

дізналися про реалізацію правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство».   

16 травня 2019 року на базі Дунаєвецької районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано та проведено прийом громадян. За 

правовою допомогою звернулося 4 особи стосовно сімейного, трудового та цивільного 

законодавства. Усі питання були розглянуті та надані відповідні роз’яснення та 

консультації. 

23 травня 2019 року в рамках роботи консультаційного пункту прийому 

громадян фахівчиня місцевого центру Аліна 

Задорожна надавала юридичні консультації на базі 

Слобідсько-Кульчієвецької об’єднаної територіальної 

громади. Здебільшого громадяни зверталися з питань 

спадкового та сімейного права. По усіх питаннях 

надані роз’яснення та консультації.  

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

допомоги» Неборецька Анастасія провела прийом громадян на базі Новоушицького 

районного військового комісаріату. Для отримання  юридичної консультації звернулось 

1 особа, категорія питання: цивільне. Клієнту надано необхідну консультацію та 

роз’яснення. 

24 травня 2019 року фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Аліна Задорожна 

організувала роботу дистанційного пункту 

консультування в приміщенні Довжоцького будинку-

інтернату, де мешкають громадяни похилого віку та люди 
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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.  

28 травня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія організувала роботу консультаційного пункту 

прийому громадян у с. Куча. За отриманням юридичної 

консультації звернулось 3 особи, категорія питання: 

цивільне, спадкове. Клієнтам надано необхідну 

консультацію та роз’яснення. 

29 травня 2019 року 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. Присутні 

також отримали буклети «Я МАЮ ПРАВО!», «Як протидіяти домашньому насильству?» 

та інші корисні інформаційні матеріали.   

03 червня 2019 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Петрик організувала роботу 

дистанційного пункту консультування з актуальних питань на базі Кам’янець-

Подільського районного центру зайнятості. Усі охочі отримали консультації з питань, 

що їх цікавили. Поширено інформаційні буклети та 

плакати. 

04 червня 2019 року фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ганна Петрик на базі 

Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 
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Хмельницькій області організувала роботу дистанційного консультаційного пункту.   

05 червня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою проведено консультування громадян на базі 

громадської приймальні Чемеровецької районної державної адміністрації. За правовою 

допомогою звернулося четверо громадян із житлового та сімейного законодавства. Усі 

звернення розглянуто та надано консультації. 

05 червня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» 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. 

10 червня 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: спадкове, сімейне. 

Клієнтам надано необхідну консультацію. 

11 червня 2019 року представниці Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Анна Петрик та Аліна Задорожна 

на базі департаменту соціального захисту 

населення Кам’янець-Подільської міської 

ради організували консультування з 

актуальних питань. Більшість питань 

стосувалися сімейного, земельного та 

спадкового законодавства. Громадяни 

отримали вичерпну консультацію та роз’яснення відповідно до чинного законодавства. 

Принагідно відвідувачі отримали друковані матеріали з інформацією про те, куди 

необхідно звертатися для отримання безоплатної правової допомоги, які правові 

послуги можна отримати в місцевому центрі, хто має право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. Візит відбувся в межах загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!».   
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13 червня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу пункту консультування 

громадян на базі Центру надання адміністративних послуг Чемеровецької районної 

державної адміністрації. За правовою допомогою звернулося п’ятеро громадян з питань 

соціального забезпечення цивільного та трудового законодавства. По закінченню заходу 

роздано інформаційні листівки та розміщено плакати. 

13 червня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Дунаєвецької районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості  організовано та 

проведено прийом громадян, які перебувають 

на обліку. Громадяни в основному зверталися 

по питаннях з сімейних та цивільних 

правовідносин, зокрема ряд питань стосувалися порядку стягнення аліментів на 

утримання дітей, порядку виїзду дитини за кордон без згоди іншого з батьків. Питання 

усі розглянуті та надані відповідні роз’яснення та консультації.  

13 червня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту прийому 

громадян на базі Новоушицького районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

Для отримання  юридичної консультації звернулась 1 особа, 

категорія питання: цивільне. Клієнту надано необхідну 

консультацію.  

18 червня 2019 року юристка місцевого центру Ганна Петрик організувала 

роботу дистанційного пункту та надала консультації засудженим, що зверталися за 

допомогою на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

19 червня 2019 року з метою підвищення рівня правової культури та правової 

свідомості громадян та  інформування щодо механізмів захисту їхніх прав у 

повсякденному житті у правовий спосіб начальник відділу «Чемеровецьке бюро 

правової допомоги» Катерина Помазова організувала роботу консультаційного пункту 
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прийому громадян на базі Чемеровецької служби сім’ї, дітей та молоді. Громадян 

цікавило запитання як отримати податкову знижку на навчання. 

19 червня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу консультаційного пункту 

прийому громадян на базі Новоушицького районного військового комісаріату. Для 

отримання юридичної консультації звернулась 1 особа, категорія питання: соціальне 

забезпечення. Клієнту надано необхідну консультацію. 

19 червня 2019 року фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ганна Петрик 

організувала роботу дистанційного пункту 

консультування для малозахищених груп єврейського 

населення на базі благодійного фонду «Хесед Бешт».   

20 червня 2019 року начальником відділу «Дунаєвєцьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано роботу 

дистанційного пункту прийому громадян на базі 

Центру надання адміністративних послух 

Дунаєвецької міської ради. За правовою допомогою 

звернулося 2 особи стосовно земельного та 

житлового законодавства. По усіх питаннях надані 

відповідні роз’яснення та консультації.  

 

 

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

01.04.2019 р. по 30.06.2019 р. у Кам’янець-Подільському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 21 травня 2019 року був проведений семінар 

на тему: «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», під час якого 

працівників місцевого центру ознайомлено з правовими механізмами забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі 

та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу 

між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і 

законами України.  

 

 

Підвищення кваліфікації адвокатів, що  працюють в системі БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.04.2019 р. по 30.06.2019 р. Кам’янець-Подільський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів наступні 

заходи: 

Щомісячно відділом організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 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. 

23 травня 2019 року проведено семінар з адвокатами на тему: «Роз’яснення 

адвокатам порядку оформлення звіту у цивільній чи адміністративній справі, у випадках 

коли при наданні безоплатної вторинної правової допомоги судове провадження не 

відкривалось». 
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[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 22 квітня та 11 червня 2019 року.  

16-17 травня 2019 року у Львові відбувся тренінг УГСПЛ «Посилення 

міжвідомчого реагування у сфері виявлення та попередження порушення прав людей що 

живуть з ВІЛ\СНІД, уразливих до 

зараження ВІЛ та хворих на туберкульоз».  

Формат тренінгу – дводенні заняття, 

які комбінують міні лекції експертів з 

інтерактивними вправами та завданнями. 

Мета тренінгу –  посилити право 

спроможність ЛЖВ та груп ризику через 

підвищення правової обізнаності та 

налагодження взаємодії у контексті захисту цільових груп серед представників 

сервісних організацій та НУО, а також представників державних органів влади, поліції, 

представників системи БПД. 

Серед основних завдань тренінгу були: 

 Надати аналіз рівня стигми та дискримінації в Україні по відношенню до 

людей, що живуть з ВІЛ, з урахуванням міжнародного та національного законодавства; 

 Надати учасникам інформацію щодо наявних анти дискримінаційних 

протоколів та дій, що мають забезпечувати належне надання правової допомоги в 

забезпечені дотримання принципу безперервності лікування, у сфері трудового, 

кримінального та адміністративного права; 

 Розглянути практику українських судів та практику ЄСПЛ у сфері захисту 

прав ВІЛ-інфікованих осіб; 

 Розглянути дієві форми та методи належного надання послуг представникам 

цільових груп; 
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 Сформувати навички щодо виявлення ознак порушення прав, розробки 

алгоритму захисту порушених прав, та реалізації на практиці цього алгоритму; 

 Надати практичні навички щодо розробки місцевого механізму міжвідомчої 

взаємодії суб’єктів надання медичних, соціальних та правових послуг для груп ризику. 

11-12 червня 2019 року відбувся тренінг з питань надання правової допомоги 

тим, хто постраждав від домашнього та гендерно зумовленого насильства. 

Навчання було організоване ГО «Ла Страда – Україна» спільно з Координаційним 

центром з надання правової допомоги та Правовим клубом PRAVOKATOR.Київ. 

Упродовж двох днів учасники тренінгів розглядали: 

– поняття гендер, домашнє насильство, 

гендерно зумовлене насильство та його види; 

– співвідношення гендеру, влади та 

застосування сили; 

– масштаби явища домашнього та 

гендерно зумовленого насильства та його 

вплив на постраждалих, дітей, суспільство; 

– особливості ідентифікації постраждалих від домашнього насильства; 

– гендерні стереотипи, упередження та дискримінацію; 

– законодавчу базу, якою встановлюється адміністративна та кримінальна 

відповідальність за вчинення насильства, та судову практику; 

– особливості реагування на випадки домашнього насильства: терміновий 

заборонний та обмежувальний приписи; 

– взаємодію системи БПД з іншими державними органами зокрема з питань 

перенаправлення клієнтів; 

– особливості спілкування тощо. 

24 та 25 червня 2019 

року відбувся тренінг з розвитку 

навичок роботи (soft skills) з вразливими 

групами клієнтів системи безоплатної 

правової допомоги.  

Мета тренінгу – розвиток 

комунікативних навичок для роботи із 
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вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги, зокрема – 

постраждалих від домашнього та гендерно обумовленого насильства, дітьми, 

учасниками АТО/ООС, внутрішньо переміщеними особами та особами похилого віку. 

Основна увага на тренінгу приділялася саме «м’яким навичкам» (soft skills), 

зокрема – відпрацюванню навичок побудови першого контакту та подальшої ефективної 

комунікації та зворотнього зв’язку з клієнтами, етиці спілкування з клієнтами, 

інтерв’ювання та консультування клієнтів, та аналізу справ. Зокрема, учасники 

працювали над інструментами ефективної комунікації, бар’єрами/фільтрами сприйняття 

(які можуть стати причиною стереотипів та дискримінації), активним слуханням та 

емпатією, побудовою довіри, а також етичними, ціннісними аспектами й іншими 

особливостями роботи з вразливими групами клієнтів. Крім того, під час тренінгу увага 

приділялася роботі зі стресом та емоціями, запобіганню професійного вигорання та 

підтримання себе в ресурсному стані.   

 

 

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 

другого 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 01.04.2019 по 30.06.2019 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1554 звернень клієнтів, 1468 особам було надано правову консультацію, 86 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 правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

879 815 64 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
270 258 12 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
203 198 5 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
202 197 5 0 

 Разом по МЦ 1554 1468 86 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 48 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 38 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 – 432 (27,8%), сімейного – 244 (15,7%), спадкового – 183 (11,8%), 

соціального забезпечення – 142 (9,1%),  житлового – 141 (9%), земельного – 104 (6,7%), 

з інших питань – 99 (6,4%), адміністративного – 74 (4,8%), трудового – 61 (3,9%), 

договірного – 39 (2,5%), з питань виконання судових рішень – 34 (2,2%) та медичного – 

1 (0,1%) права.  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал Разом 

1 соціальне забезпечення 307 142 449 

2 інше цивільне 392 432 824 

3 житлове право 150 141 291 

4 сімейне право 298 244 542 

5 спадкове право 194 183 377 

6 земельне право 101 104 205 

142 

183 

244 

1 
61 

74 
104 

39 

141 

432 

34 0 

99 

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 39 85 

8 трудове право 71 61 132 

9 адміністративне право 54 74 128 

10 виконання судових рішень 115 34 149 

11 медичне 2 1 3 

12 неправове питання  2 0 2 

13 інше 158 99 257 

Разом 1890 1554 3444 

 

 

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; 

331 

Жінки; 492 

3 176 

378 

266 

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) – 52 (60,4%), особам з 

інвалідністю – 19 (22,1%), та ветеранам війни – 12 (13,9%) тощо.  

 

 
 

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

квартал було: 

 здійснено 23 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 38 

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 193 особи, в тому числі 76 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 117 осіб –  до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 22 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 181 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 30 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 16 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

22% 

61% 

14% 

1% 
1% 1% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД,  

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим особам 

Ветеранам війни 

Внутрішньо переміщеним 

особам 

Дітям 

Особам, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною 
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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 
9/26 16/55 13 70 0 21 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

4/15 8/27 3 45 16 5 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

4/14 7/23 2 42 0 1 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

6/21 7/12 4 24 0 3 

Всього 23/76 38/117 22 181 16 30 

 


