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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 

Аналізуючи проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян 

до правової допомоги, у І кварталі 2018 року Хмельницьким місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – МЦ) 

здійснено низку заходів щодо посилення їх правової спроможності та 

доступності правової допомоги.  

 

Захід 1.1.1. Визначення конкретних першочергових спільних 

правових потреб територіальних громад, органів територіальної 

самоорганізації населення та проблемних питань у їх взаємодії з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 

юрисдикції МЦ, формування “карти правових потреб” 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації 

населення, насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ 

розроблено «карту правових потреб» громадян на основі їх звернень.  

Працівниками Хмельницького місцевого центру узагальнено та 

сформульовано основні правові проблеми що виникають: стягнення 

аліментів на утримання дитини, розірвання шлюбу, припинення та зміна 

договорів про оренду землі, позбавлення батьківських прав, реалізація прав 

громадян (в т.ч. учасників АТО) на приватизацію земельних ділянок та 

інше. 

Не завжди люди є достатньо поінформованими, обізнаними та знають 

свої права.  

Тому, 2 лютого поточного року відбулася робоча зустріч, у якій взяли 

участь голова Хмельницького окружного адміністративного суду Ковальчук 

Олена, директор Хмельницького місцевого центру надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Гоцький Григорій, керівник апарату 

Хмельницького окружного адміністративного суду Розумняк Олена,з 

аступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олена Варфоломєєва і начальник відділу 

правопросвітництва місцевого центру надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Ярусевич. Підписано меморандум про співпрацю 

між Хмельницьким окружним адміністративним судом і Хмельницьким 

місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

метою якого є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на співпрацю в 

сфері розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги 

для громадян, зокрема для осіб, які звертаються до суду. 

Цей Меморандум слід розглядати як основу для розроблення 

подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співробітництва 



Сторін у межах повноважень, визначених ним, Конституцію та Законами 

України. 

16 січня у Хмельницькому відбулась зустріч фахівців системи 

безоплатної правової допомоги та адвокатів, які надають таку допомогу, з 

представниками Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) – 

старшим радником з питань прокуратури Швеції Якобом Холмбергом і 

спеціалістом з питань реформи прокуратури Володимиром Головатенком.  

У зустрічі взяли участь директорка Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталія 

Стьопіна, начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Марина Кулабіна, директор 

Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Григорій Гоцький, начальниця відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

місцевого центру Ірина Ярусевич, а також адвокати – Оксана Барилюк, 

Наталія Кручініна, Вадим Плавуцький. 

 Говорили про спільні дії в рамках реалізації проекту, спрямованого на 

вдосконалення процесу досудового розслідування і судового розгляду справ 

в Україні. 

 

   
Координаційним центром з надання правової допомоги 11 грудня 2017 

року підписано Меморандум про співробітництва із Міністерством оборони 

України, в якому визначено основні напрямки співпраці у відповідній галузі. 

В рамках реалізації вище зазначеного меморандуму на місцях, 22 

березня директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Григорій Гоцький та т.в.о. командира 

військової частини А 0661 полковник Вадим Пастух підписали меморандум 

про співпрацю. 

Як визначено в документі, взаємодія між представниками системи 

безоплатної правової допомоги та військовими полягатиме у створенні 

сприятливих умов для забезпечення надання військовослужбовцям 

Збройних сил України та членам їхніх сімей безоплатної правової допомоги, 

сприянні захисту їхніх прав. 

 

Захід 1.1.2. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

Хмельницьким МЦ з метою визначення конкретних першочергових 

спільних правових потреб територіальних громад, органів територіальної 

самоорганізації населення та проблемних питань у їх взаємодії з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 



установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ, 

проведено відповідний аналіз.  

Впродовж І кварталу 2018 року зазначена “Карта правових потреб” 

підтримувалась в актуальному стані. Хмельницький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги сприяє створенню та 

розвитку ефективної та якісної системи безоплатної правової допомоги на 

території громад та налагоджує співпрацю з представниками органів 

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях. 

 

 
 

Захід 1.1.3. Організація та проведення бесід із учнями 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів, 

участь у виховних годинах, іграх із школярами на правові теми 

спрямованих на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 

злочинності серед неповнолітніх 

Впродовж звітного періоду проведено 22 бесіди із учнями 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. 

Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – інтегратор) Ірина 

Ярусевич та заступник начальника відділу правової інформації та 

консультацій Ірина Близнюк разом із школярами, студентами, поліцією та 

депутатом Хмельницької міської ради взяли участь у незвичному заході. 31 

січня на базі бібліотеки-філії №11 у рамках проекту «Поліс» організовано 

правову гру «Країна Гідності». Під час гри учасники під керівництвом 

представників Поліції та юристів Хмельницького МЦ імітували роботу 

парламенту і розробляли соціальний план розвитку Країни Гідності на 

майбутні 5 років . 

1 березня головний спеціаліст відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» 

Орися Круглова провела бесіду для учнів 

8-11 класів Тарнорудської ЗОШ І-ІІІ ст. на 

тему: «Права та обов’язки неповнолітніх». 

 Під час бесіди учням донесено основні 

права та обов’язки, якими наділені 

неповнолітні в сфері сімейного, цивільного, 

трудового права. Окрім цього, учнів 

ознайомили з інформацією про види та 

заходи юридичної відповідальності для неповнолітніх, зі змінами в 



законодавстві щодо насильства в сім’ї, видами домашнього насильства та 

про захист дітей від домашнього насильства. 

 

22 березня головним спеціалістом 

відділу «Летичівське бюро правової 

допомоги» проведено бесіду з учнями 9 

класу Вербецької ЗОШ І-ІІ ступенів на тему 

«Освіта без корупції залежить від тебе». У 

ході бесіди, в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», акцентовано увагу учнів на 

передумовах виникнення такого явища, як 

корупція в освіті, розглянуто можливі її прояви та засоби боротьби із цим 

явищем для учнів, як майбутніх випускників, та потенційних учасників 

учбового процесу. Окрім того, учням роз’яснено їх права, як особам, які 

володіють неповною цивільною дієздатність. 

 

 

Захід 1.1.4. Організація та проведення семінарів, круглих столів, 

зустрічей із студентами у вищих навчальних закладах, ПТУ, ліцеях, 

коледжах, спрямованих на запобігання злочинності серед молоді, 

випадків домашнього насильства, дискримінації 

Впродовж звітного періоду проведено 4 правопросвітницьких заходи 

для учнів ПТУ, ліцеїв, коледжів.  

Так, 26 лютого в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» інтегратор Ірина 

Ярусевич та заступниця директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області (далі – 

РЦ) Олена Варфоломєєва провели правопросвітницький захід для іноземних 

студентів, які навчаються на базі Хмельницького національного 

університету. 

Під час заходу Ірина Ярусевич 

поінформувала студентів про основні правила 

та порядок обчислення строку тимчасового 

перебування в Україні іноземців, які є 

громадянами держав з безвізовим порядком 

в’їзду, про порядок надання безоплатної 

первинної правової допомоги та безоплатної 

вторинної правової допомоги, зазначила 

перелік категорій громадян, які мають можливість отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу. По завершенню кваліфіковано відповіли на 

поставлені питання, які турбували іноземних студентів.  

 

Захід 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід, 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у трудових колективах, територіальних громадах, в тому 

числі про виконання правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО" 



Хмельницьким місцевим центром проведено 42 заходи у трудових 

колективах, територіальних громадах, тощо. 

Так, 12 січня інтегратором Іриною Ярусевич проведено робочу 

зустріч з начальником відділу освіти, молоді та спорту Хмельницької 

районної державної адміністрації в особі начальника відділу Світланою 

Шеремет. Під час зустрічі інформовано про діяльність Хмельницького 

місцевого центру, ознайомлено із системою надання безоплатної правової 

допомоги та звернута увагу на категорії осіб, які мають право на таку 

допомогу.  

Також проінформовано про оголошення в Україні 2018 року Роком 

реалізації правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", який 

направлений на підвищення юридичної грамотності українців та 

викоренення корупції в держустановах. В ході даної зустрічі сторонами 

досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці і координації зусиль, в 

рамках зазначеного проекту, спрямованих проведення спільних 

правопросвітницьких заходів на базі загальноосвітніх навчальних закладах 

які підпорядковані відділу освіти.  

23 січня в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!» Анастасія Бояркіна, 

начальник відділу “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги”, провела робочу зустріч з 

трудовим колективом Антоновецької сільської 

ради. Під час зустрічі обговорено завдання 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», шляхи 

реалізації його на території сільської ради.  

30 січня головним спеціалістом відділу «Старосинявське бюро правової 

допомоги" Оксаною Куцоконь проведено бесіду», спрямовану на 

роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудовому 

колективі «Загальноосвітня школа І-ІІ ст., дошкільний навчальний заклад». 

Присутні дізнались про порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги, правові послуги, що їх надають у Старосинявському 

бюро правової допомоги, про категорії громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, а також про реалізацію в державі 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!".  

  
 



1 лютого начальник та головний спеціаліст відділу “Городоцьке бюро 

правової допомоги” Артем Кляхін та Діана Думановська провели 

правопросвітницький захід з працівниками Городоцької районної бібліотеки. 

Розповіли про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!», який реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою 

безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції, за 

підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та партнерів. 

 

   
 

Захід 1.1.6. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 

обліку в Центрах зайнятості 

Впродовж звітного періоду проведено 28 семінарів для осіб, які 

шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

Зокрема, 23 січня керівник Старосинявського бюро правової 

допомоги Леся Яловіцька взяла участь в семінарі, проведеному для осіб, які 

шукають роботу та перебувають на обліку в Старосинявській районній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. Присутнім доведена 

інформація про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", про можливість 

отримати безоплатну правову допомогу, функції та компетенцію центрів з 

надання БВПД.  

 

  
 

6 лютого інтегратор Ірина Ярусевич провела інформаційну зустріч із 

особами, які вперше стають на облік по безробіттю .  

Зокрема, розповіла присутнім про особливості функціювання системи 

безоплатної правової допомоги, перелік послуг, які забезпечують центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, та категорії осіб, які 



можуть ними скористатися, а також розповіла про 

новий проект Міністерство юстиції спільно з USAID 

"Я маю право", який направлений на підвищення 

юридичної грамотності українців та викорінення 

корупції в держустановах.  

           

6 березня керівник Віньковецького бюро 

правової допомоги Ольга Біла провела лекцію для 

безробітних на тему: «Легальна зайнятість» у 

Віньковецькому районному центрі зайнятості. 

Під час лекції Ольга Біла 

роз’яснила окремі положення 

укладення трудового договору під 

час офіційного працевлаштування, 

питання адміністративної та 

кримінальної відповідальності щодо 

питань порушення законодавства про 

працю. 

Також на лекції вона поінформувала тих, хто перебуває у пошуках 

роботи про діяльність та основні послуги бюро правової допомоги, а також 

обговорила з ними питання, що стосуються соціальних реформ уряду. 

 

 

Захід 1.1.7 Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з 

інвалідами, які мають вади слуху, зору 

Протягом звітного періоду працівниками Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 4 

зустрічі з керівниками громадських організацій інвалідів з вадами зору та 

слуху.  

Так, 9 березня проведено бесіду у 

Волочиській громадській організації  

інвалідів. Під час бесіди начальник 

відділу «Волочиське бюро правової 

допомоги» Алла Байда розповіла про 

систему безоплатної правової допомоги в 

Україні, роз'яснила про право інвалідів на 

отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги та порядок його реалізації, 

ознайомила з порядками подання та 

розгляду звернень для надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

також донесла інформацію про загальнонаціональний правопросвітницький 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!, метою якого є підвищення правової свідомості 

українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх 

прав у повсякденному житті.  

 

23 лютого начальник відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 

Кляхін А.А. провів правопросвітницький захід із працівниками Городоцької 



територіальної первинної організації УТОС та інвалідами, які мають вади 

зору.  

Мета заходу - проведення бесіди, 

спрямованої на роз'яснення змісту та змін у 

законодавстві, саме що стосується питання 

монетизації пільг на проїзд громадським 

транспортом. Начальник бюро повідомив що на 

даний час у Кабінет Міністрів України 

перебуває на розгляді постанова, щодо питань 

надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та міжміських маршрутах для членів 

УТОС.  

 

 

Захід 1.1.8. Організація та проведення вуличного інформування громади 

Хмельницької області в тому числі про виконання 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

В рамках проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та 

користуючись можливістю якомога більше правової інформації донести до 

населення області фахівці бюро правової допомоги та місцевого центру під 

час виїзду мобільних груп проводили вуличні інформування населення, під 

час яких надавали роз’яснення не лише з питань земельного законодавства, 

а з інших галузей права. Спілкуючись із людьми, фахівці місцевого центру 

доводили до їх відома інформацію про діяльність МЦ, порядок звернень до 

центру, роздавали друковані інформаційні матеріали. Протягом кварталу 

проведено 12 вуличних інформувань. 

  
 

  
 

 



Захід 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей, 

 навчальних семінарів з керівниками громадських організацій 

 (із громадськими організаціями, які представляють інтереси 

учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, 

соціально вразливих верств населення) 

Впродовж звітного періоду проведено 7 зустрічей із зазначеної 

тематики.  

Зокрема, 30 січня на базі Хмельницького міського Центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді проведено засідання круглого столу 

«Актуальні питання захисту прав дитини з точки зору суб’єктів соціальної 

взаємодії в контексті протидії насильства в сім'ї». 

Учасниками заходу стали представники управління соціального 

захисту населення, служби у справах дітей, департаменту освіти та науки, 

управління охорони здоров’я та ювенальної привенції ЗХВП ГУНП в 

Хмельницькій області, працівники Регіонального та місцевого центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівники міського 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Даний захід проведено з метою активізації спільної роботи щодо 

попередження насильства в сім'ї. Головну увагу акцентували на 

законодавчих змінах, якими, зокрема, передбачена і кримінальна 

відповідальність за насильницькі дії. Про відповідні новації у законодавстві 

"Про безоплатну правову допомогу" розповіли інтеграторка Хмельницького 

місцевого центру з надання БВПД Ірина Ярусевич та заступниця директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області Олена Варфоломєєва. 

Усі присутні взяли активну участь в обговорені теми, що безумовно 

сприяє покращенню роботи у даному напрямку. 

25 січня головним спеціалістом відділу “Деражнянське бюро правової 

допомоги” Людмилою Регешою проведено робочу зустріч з працівниками 

центральної районної бібліотеки та надано методичні та інформаційні 

матеріали право-роз'яснювального характеру для читачів. 

 

22 березня начальник відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 

Алла Байда провела робочу зустріч з головою 

ГО «Воїни АТО Волочищини» Сергієм Чижом. 

Під час лзустрічі обговорили питання щодо 

реалізації пільг учасників АТО, їх право на 

отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги та порядок його реалізації, порядок 

подання та порядком розгляду звернень про 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та інші актуальні питання, що стосуються покращення доступу 

учасників АТО до БВПД.  

 

Захід 1.2.2. Проведення робочих зустрічей з керівниками органів 

державної влади, ОМС міст і районів 



 З метою налагодження тісної співпраці з керівниками органів 

державної влади, ОМС міст і районів проведено 27 робочих зустрічей. 

Зокрема, 14 березня інтегратор Ірина Ярусевич та головний спеціаліст 

відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” Діана Думановська провели 

ряд правопросвітницьких заходів з працівниками стаціонарного відділення 

для постійного або тимчасового проживання «Доброта» в с. Немиринці 

Городоцького району Хмельницької області, працівниками Немиринецького 

ФАПу та працівниками Немиринецької сільської ради. 

В ході заходів повідомлено, що з метою формування у суспільстві 

правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня 

знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, 

гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя 

Президентом України оголошено 2018 рік Роком реалізації 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та затверджено план 

заходів щодо його реалізації. 

Також презентовано методичні рекомендації щодо надання 

безоплатної первинної правої допомоги ОМС, які розроблені 

Хмельницьким МЦ. 

27 лютого в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!» Анастасія Бояркіна, начальник відділу “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги” провела робочу зустріч із Наталією Халамендою, 

начальником Ярмолинецького відділу ДРАЦС ГТУЮ в Хмельницькій 

області. Під час зустрічі обговорено завдання проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!», спільні заходи, які можуть провести відділи, 

також у Ярмолинецькому відділі ДРАЦС були розміщені на стендах 

інформаційні буклети “Я МАЮ ПРАВО!” та “Юстиція відкрита для 

людей”. 

3 березня Аллою Байдою, начальником відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» проведено робочу зустріч з головою Війтовецької ОТГ, 

під час якої обговорено шляхи співпраці щодо покращення доступу громадян 

до безоплатної правової допомоги, зокрема розміщення інформаційних 

матеріалів на офіційному сайті Війтовецької ОТГ та обговорено актуальні 

правові проблеми, що виникають в громаді. 

 

Захід 1.2.3. Надання методичної допомоги представникам юридичних 

служб органів державної влади та ОМС з питань прав людини 

З метою налагодження співпраці з представниками юридичних служб 

органів державної влади та ОМС з питань прав людини проведено 4 робочих 

зустрічі. 

Задля удосконалення механізму і процедури захисту прав і свобод 

громадян органами виконавчої влади 5 лютого інтегратор Ірина Ярусевич 

провела робочу зустріч з працівниками юридичного відділу управління 

праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради . 



Під час зустрічі Ірина Ярусевич проінформувала про зміни у 

законодавстві щодо посилення відповідальності неплатників аліментів та 

змінами в національному законодавстві, 

які набрали чинності з 1 січня 2018 року.  

Також розповіла і про реалізацію 

Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!» та презентувала буклети. 

1 березня працівниками 

Старосинявського бюро правової допомоги 

надано методичну допомогу з питань 

захисту прав людини працівникові юридичної служби органу державної 

влади, а саме, завідувачу юридичного сектору апарату Старосинявської 

райдержадміністрації.  

Фахівці бюро розповіли, про те, що в січні 2018 року набрав чинності 

Закон України «Про запобігання та протидії домашньому насильству», 

обговорено основні визначення та положення, що містяться в 

законодавчому акті. Визначено механізм надання правової допомоги особам, 

постраждалим від домашнього насильства.  

 

Захід 1.2.4. Створення мережі параюристів-виявлення авторитетних 

осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад 

міст, селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів залучення таких 

осіб до консультування громади з визначених правових питань 

 

Працівниками місцевого центру постійно проводиться робота по 

створенню мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною 

юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для 

залучення до консультування громади з визначених правових питань.  

Зокрема, 24 січня відбулася робоча зустріч інтегратора Ірини Ярусевич з 

завідуючою та працівниками бібліотеки-філії №11 Хмельницької міської 

бібліотечної системи Тетяною Венгер. 

Темою зустрічі стали обговорення реалізації програми “Поліс”, мета 

якої передбачає проведення для старшокласників та читачів бібліотеки 

правопросвітницького заходу у вигляді настільної гри, яка допоможе 

вивчити учасникам соціальні права людини. 

В ході зустрічі, враховуючи низьку юридичну 

обізнаність громадян інтегратором Хмельницького 

місцевого центру запропоновано для обговорення 

можливість залучення бібліотечного колективу до 

партнерства в якості параюристів, основні завдання яких 

полягають у інформуванні відвідувачів бібліотеки про 

послуги державної системи безоплатної правової 

допомоги та поширення інформаційних матеріалів про її 

роботу. 

Також, проінформувала про оголошення в Україні 2018 року Роком 

реалізації правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", який 



направлений на підвищення юридичної грамотності українців та 

викорінення корупції в держустановах, в ході даної зустрічі сторонами 

досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці і координації зусиль, в 

рамках зазначеного проекту, спрямованих на проведення спільних 

правопросвітницьких заходів на базі даної бібліотеки.  

Працівниками відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 

постійно проводиться робота по створенню мережі параюристів - виявлення 

авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території 

громад міст, селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів залучення 

таких осіб до консультування громади з визначених правових питань. У 

звітному кварталі у якості параюриста залучено Гамрецького М.О.-  

практикуючого юриста. 

  

Захід 1.2.5. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 

органами місцевого самоврядування з метою розроблення та 

прийняття місцевих програм надання БПД, залучення у якості їх 

виконавців якнайширшого кола громадських організацій відповідного 

профілю 

З метою розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування 7 березня керівник Леся Яловіцька та головний спеціаліст 

Старосинявського бюро правової допомоги Оксана Куцоконь провели 

робочу зустріч із першим заступником голови Старосинявської селищної 

ради Карпушиним А.А. та керуючою справами апарату Бондарчук О.В., під 

час якої обговорено діяльність Старосинявського бюро правової допомоги, 

його функції та завдання, а також зміни до законодавства, 

визначено першочергові спільні правові потреби 

територіальної громади та доведено до відома про 

реалізацію загальнодержавного правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”.  

На робочій зустрічі також обговорено питання 

необхідності прийняття Програми безоплатної правової 

допомоги населенню Старосинявської селищної ради на 

2018-2019 роки.    

 

 

Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності 

МЦ у медіа-середовищі регіону 

Протягом поточного кварталу відділом 

правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги забезпечено 

моніторинг інформаційної присутності результатів та 

показників роботи Хмельницького місцевого центру, 

підпорядкованих бюро правової допомоги у 

медіа-середовищі. 

         

Заходи 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. Висвітлення заходів МЦ та інформування 

населення через друковані ЗМІ 



Протягом І кварталу розміщено 10 інформацій у місцевих та 

регіональних ЗМІ. 

З метою поширення інформації щодо функціонування 

системи БПД Хмельницького місцевим центром налагоджено 

плідну співпрацю з усіма засобами масової інформації, які 

зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території, яку 

обслуговує Хмельницький місцевий центр. 

Інтегратором Хмельницького місцевого центру розміщено 

2 статті в газеті “Актуально для Подолян”. 

Протягом звітного періоду розміщено 5 статей у інтернет-виданнях 

газети «Є» (рубрика “НАРКОР”) про події та новини системи БВПД. 

  Загалом, 30 січня та 16 березня вийшло два відеоролики в ефірі ТРК 

“Місто” щодо участі у круглому столі на тему “Як не стати жертвою 

насилля в сім'ї ”. 

Протягом кварталу забезпечено 

постійне інформаційне оновлення 

сторінки Хмельницького місцевого 

центру у соціальній мережі Facebook. 

 

 

 

Захід 1.3.5. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 

БВПД та співпрацюють з МЦ у інтернет-ресурсах, веб-сайтах, 

соціальних сторінках Facebook 

У І кварталі поточного року відділом організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами та відділом 

представництва підготовлено 3 публікації щодо позитивних практик 

адвокатів Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах, які 

розміщені на сторінці Facebook Хмельницького місцевого центру, веб-сайті 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області, а також у інтернет-виданні «Газета «Є», рубрика 

«НАРКОР» за відповідною тематикою: 

- 9 січня на тему “ Позбавлення батьківських прав ”; 

- 9 лютого на тему “Збереження за громадянами, призваними на військову 

службу під час мобілізації, робочого місця (посади)та середнього 

заробітку ”; 

- 19 березня на тему “Внесення змін до актового запису про шлюб ”. 

 

Захід 1.3.6. Забезпечення на офіційних веб-сайтах місцевих органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

наповнення актуальною інформацією постійно діючих рубрик 

«Безоплатна правова допомога» 

З метою поширення 

інформації щодо діяльності 

Хмельницького місцевого 

центру на офіційних веб-сайтах 

місцевих органів державної 



виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розміщено 23 

актуальних інформацій діючих рубрик «Безоплатна правова допомога» на 

теми: «Стягнення аліментів», «Порядок та строк оскарження рішення про 

звільнення», “Щодо доповнення переліку суб’єктів права на БВПД та які 

документи їм необхідно подати для підтвердження свого статусу (згідно 

роз’яснень Мінсоцполітики та КЦ з надання БПД)”, та інші. 

 

 

Захід 1.3.7. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та 

електронних матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів 

цільової аудиторії, в тому числі про виконання правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

Задля розповсюдження серед населення, 

підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів інформаційних друкованих та 

електронних матеріалів на правову тематику 

відповідно до інтересів цільової аудиторії в 

тому числі про виконання 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

 

Захід 1.3.8. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 

вирішення правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 

Протягом кварталу проведено 4 заходи спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 

В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «ЯМАЮ ПРАВО!» 8 лютого відбулась робоча зустріч директора 

Хмельницького МЦ Григорія Гоцького та інтегратора Ірини Ярусевич із 

позаштатним радником Міністра соціальної політики України з питань 

внутрішньо-переміщених осіб Олегом Майданюком.  

Під час зустрічі директором Хмельницького МЦ поінформовано про те, 

що 07.01.2018р. набрав чинності Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», яким внесено зміни до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, розширено доступ до 

безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також – для 

дітей.  

Зокрема обговорено і актуальні правові проблеми 

внутрішньо-переміщених осіб у Хмельницькій 

області, а саме питання призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо-переміщеним 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення 

антитерористичної операції. 

Олег Майданюк презентував працівникам 

центру настільну гру “Переселенська блуканина”, 



мета якої підвищення обізнаності у суспільстві щодо практичних проблем 

переселенців, спростування існуючи стереотипів про них. 

 

 1 березня працівниками Старосинявського 

бюро правової допомоги проведено бесіду з 

працівниками Управління соціального захисту 

населення, стосовно вирішення правових проблем 

внутрішньо-переміщених осіб. Крім того, 

присутнім доведено до відома про реалізацію 

загальнодержавного правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, роздані буклети та інформаційне видання 

“Юстиція відкрита для людей”. 

21 березня в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!» Анастасія Бояркіна, начальник відділу “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги” провела бесіду з внутрішньо переміщеними, особами 

спрямовану на вирішення правових проблем. Після бесіди розповсюджено 

буклети “Юстиція відкрита для людей” та «Я МАЮ ПРАВО!».  

 

1.3.9. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на вирішення 

правових проблем учасників АТО 

 

З метою підвищення рівня правової 

обізнаності учасників АТО та осіб, на яких 

поширюється дія З/У «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» протягом І 

кварталу проведено 2 заходи. 

28 березня керівник Городоцького бюро 

правової допомоги Артем Кляхін на базі 

Городоцької ГО “Об’єднання учасників АТО” провів бесіду, спрямовану на 

вирішення такої правової проблеми, як виділення земельних ділянок 

учасникам АТО. 

 Начальник бюро наголосив, що виділення земельних ділянок учасникам 

АТО здійснюється на підставі ст. 118 Земельного кодексу України. Органи 

Держгеокадастру зобов’язані працювати в режимі максимального сприяння 

учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів в реалізації їх 

конституційного права на отримання землі. Також, Артем Кляхін надав 

присутнім покрокову схему дій для отримання земельної ділянки для 

учасників АТО.  

 

Захід 1.3.10. Проведення правових тренінгів із особами, які шукають 

роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 

 

Здебільшого люди не звертаються за юридичною допомогою через те, 

що не усвідомлюють про існування певної правової проблеми. Донесення 



інформації до найбільш вразливих категорій населення області про їх права, 

про можливість скористатися кваліфікованою допомогою фахівців є одним із 

важливих напрямків роботи. Так, працівниками місцевого центру проведено 

2 інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходи серед найбільш 

вразливих категорій населення на базі міських та районних центрів 

зайнятості. 

6 лютого у Віньковецькому районному центрі зайнятості відбувся 

семінар для безробітних громадян на тему «Сучасний ринок праці та права 

безробітних осіб», участь у якому взяла начальник Віньковецького бюро 

правової допомоги Ольга Біла. Керівник бюро виступила перед присутніми, 

розповіла їм про права безробітних та 

їх соціальний статус, наголосивши, 

що в певних випадках безробітний 

може не прийняти пропозицію центру 

зайнятості в підборі роботи. Учасники 

семінару отримали актуальну 

інформацію, яка необхідна їм для 

ефективного пошуку роботи. 

Також повідомила про роботу 

бюро правової допомоги і права 

громадян на безкоштовну правову допомогу. Присутні отримали відповіді 

на запитання щодо соціального забезпечення, порядку виходу на пенсію 

після перебування на обліку в центрі зайнятості, оформлення соціальної 

допомоги та щодо інших правових питань.  

 

Захід 1.3.11. Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, 

лекцій, семінарів для соціально вразливих категорій громадян у 

спеціалізованих установах (психоневрологічних інтернатах, соціальних 

центрах, школах-інтернатах 

Основними клієнтами системи безоплатної правової допомоги, як 

відомо, є малозабезпечені особи. Саме така категорія населення є найбільш 

вразливою, як показує практика, і в плані правової обізнаності. Тому 

фахівцями бюро правової допомоги та місцевого центру протягом звітного 

кварталу проведено 4 правопросвітніх заходів саме з такими групами 

жителів області. 

13 лютого відбувся виїзний прийом громадян у Бахматовецькому 

будинку-інтернаті для людей похилого віку та 

інвалідів, який здійснили представники 

Хмельницького місцевого центру з надання 

БВПД (Ірина Близнюк), Головного 

територіального управління юстиції області 

(проект "Я МАЮ ПРАВО!"), Департаменту 

соціального захисту населення Хмельницької 

ОДА, та ГО «Подільська правова ліга». 

Під час прийому вдалося виявити основні проблеми, які виникають у 

жителів: 

- забезпечення медичними препаратами, 



- прийняття та оформлення спадщини, 

- умови договору довічного утримання, 

- відшкодування невикористаної субсидії, 

- питання соціального захисту, 

- умови отримання орендної плати за земельний пай. 

23 березня в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!» на базі Ярмолинецького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Анастісія Бояркіна начальник 

відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” провела тематичну 

зустріч з соціально вразливими категорією громадян. Розповіла про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!».  

 

1.4.1. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги (в тому числі спільно з Головним територіальним 

управлінням юстиції у Хмельницькій області) на основі затвердженого 

графіку в територіальних громадах 

 

Впродовж звітного періоду організовано 4 

виїзди до мобільних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги (в тому числі спільно з 

Головним територіальним управлінням юстиції у 

Хмельницькій області) на основі затвердженого 

графіку в територіальних громадах. 

Так, 30 березня начальник відділу “Городоцьке 

бюро правової допомоги” Артем Кляхін, разом із 

керівництвом Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області взяв участь у спільному виїзному прийомі громадян у 

с. Жищинці та с.Пільний Олексинець. Мета виїзного прийому - вирішення 

проблем мешканців сіл та отримання фахових правових консультацій. 

На прийом звернулось 10 мешканців сіл Жищинці та Пільний 

Олексинець. Найбільше людей цікавили питання державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно громадян, реєстрація земельного паю, 

визнання права власності на спадкове майно 

та порядок оформлення спадщини. 

 

22 лютого з метою надання первинної 

правової допомоги та інформування населення 

Деражнянського району про діяльність 

системи безоплатної правової допомоги та 

проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!», робоча 

група в складі першого заступника начальника 

Головного територіального управління юстиції Нелі Продан, заступника 

директора РЦ Варфоломєєвої О.В., директора Хмельницького МЦ Григорія 

Гоцького, начальника відділу «Деражнянське бюро правової допомоги» 



Оксани Сідлецької здійснила виїзд в села Волоське та Пилипи 

Деражнянського району.  

Прийом громадян проводився в приміщенні сільських рад. За правовими  

роз’ясненнями до правовиків звернулось шестеро громадян. Жителів села 

Волоське, зокрема, цікавив порядок отримання статусу суб’єкта 

підприємницької діяльності, передача в оренду споруд і приміщень 

релігійній громаді, порядок оформлення відмерлої спадщини тощо. У селі 

Пилипи відвідувачів цікавили питання перерахунку пенсії, відшкодування 

заборгованості по кредитному договору, а також питання конфлікту 

інтересів при прийнятті рішень сесією сільської ради. 

 

Захід 1.4.2. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів щодо осіб учасників АТО, на яких поширюється дія ЗУ «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Впродовж звітного періоду заступником начальника відділу 

представництва Матущак Русланою взято участь у 3 виїздах мобільних 

консультаційних пунктів для надання правової допомоги учасникам АТО та 

особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту».  

 

Захід 1.4.3. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів щодо громадян похилого віку, інвалідів, які знаходяться в 

будинках інтернатах, особам із особливими потребами у 

будинках-інтернатах, спеціалізованих установах 

Впродовж звітного періоду організовано 15 виїздів у 

будинки-інтернати, спеціалізовані установи для громадян похилого віку, 

інвалідів. 

Так, 16 березня начальник відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» Алла 

Байда провела виїзний прийом громадян в 

Кушнирівському, а 26 березня в Лонковецькому 

будинках-інтернатах для громадян похилого віку 

та інвалідів. На прийом звернулись 7 мешканців 

установ з питання пенсійного забезпечення та 

земельного права.  

В рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» Бояркіна А. А., 

начальник відділу “Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” провела консультування громадян 

похилого віку, які знаходяться у Ярмолинецькому 

територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та у 

Солобковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та 

інвалідів. 

 



Захід 1.4.4. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ 

З метою розширення доступу мешканців 

віддалених населених пунктів до правової 

допомоги працівниками Хмельницького 

місцевого центру здійснено 32 виїзди у складі 

мобільних консультаційних пунктів для 

громадян на базі сільських рад, ОТГ.  

30 січня керівником Старосинявського бюро 

правової допомоги Лесею Яловіцькою 

організовано роботу виїзного консультаційного пункту для громадян 

Лисанівської сільської ради. Для отримання консультації звернулось 2 

особи. Присутнім роздані буклети «Я МАЮ ПРАВО!» та інформаційне 

видання «Юстиція відкрита для людей». 

Начальник відділу правопросвітництва та 

взаємодії із суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Ірина Ярусевич та 

головний спеціаліст відділу правової інформації 

та консультацій Юля Януш-Мацько провели 

виїзний прийом громадян у с. Немиринці 

Городоцького району Хмельницької області. 

Під час виїзного прийому присутніх 

проінформовано про перелік юридичних послуг, які надаються 

Городоцьким бюро правової допомоги та Хмельницьким МЦ, про категорії 

громадян, які мають право на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.4.5. Забезпечення роботи дистанційних пунктів 

консультування для громадян в центрах зайнятості 

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького 

МЦ та бюро правової допомоги проведено 27 консультацій у міськрайонних 

центрах зайнятості. 

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким 

обласним центром зайнятості, інтегратор Ірина Ярусевич забезпечувала 

роботу дистанційного пункту доступу, який утворений на базі 

Хмельницького міського центру зайнятості 9 січня, 13 лютого та 13 березня, 

а також Хмельницького районного центру зайнятості 5 січня, 6 лютого та 6 

березня поточного року.  



В рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» здійснено 

трьох разове консультування на базі 

Ярмолинецької районної філії Хмельницького 

ОЦЗ. Так, до працівників бюро звернулося 6 

осіб, надано 10 консультацій.  

 

Захід 1.4.6. Організація та робота дистанційного пункту 

консультування громадян на базі центрів надання адміністративних 

послуг 

В рамках виконання Меморандуму про 

співпрацю між центром надання 

адміністративних послуг Хмельницької районної 

державної адміністрації та Хмельницьким 

місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, інтегратор Ірина 

Ярусевич забезпечувала роботу дистанційного пункту доступу, а саме 3 

січня, 7 лютого, 7 березня на базі ЦНАПу. 

 

Захід 1.4.7. Організація та робота дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Хмельницького окружного 

адміністративного суду 

Хмельницький МЦ та Хмельницький окружний адміністративний суд 

домовились про співпрацю. Відтепер кожного першого четверга місяця, з 

10:00 до 11:30, у суді (вул. Козацька, 42) працюватиме пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги. У всі інші дні відвідувачів суду, які 

потребуватимуть допомоги юристів, скеровуватимуть до місцевого центру. 

2 лютого у Хмельницькому окружному адміністративному суді 

обговорили напрямки співпраці з центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. У зустрічі взяли участь заступниця директора РЦ Олена 

Варфоломєєва, директор Хмельницького МЦ Григорій Гоцький, голова 

Хмельницького окружного адміністративного суду Олена Ковальчук, а 

також інтеграторка місцевого центру Ірина Ярусевич та керівниця апарату 

адмінсуду Олена Розумняк. 

Завершили зустріч підписанням Меморандуму про співпрацю між 

місцевим центром та окружним адміністративним судом, основним пунктом 

якого є організація у приміщенні суду дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги. Таким чином, починаючи з 8 лютого, 

кожного першого четверга місяця, з 10:00 до 11:30, відвідувачам суду 

надаватимуть правову допомогу фахівці місцевого центру.  

 

Захід 1.4.8. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в 

приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст» 

Протягом звітного періоду Skype-консультування проводилися 25 січня, 

22 лютого та 29 березня. 



Так, 29 березня на базі Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

відбулося Skype-консультування громадян за 

участю головного спеціаліста відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової 

допомоги Юлії Сидорук. та за участю юристів 

ГО "Подільська правова ліга", представників 

Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області та 

Управління забезпечення прав людини Національної поліції України в 

Хмельницькій області. 

Юристи та представники органів державної влади надавали юридичну 

допомогу жителям Грицівської ОТГ Хмельницької області.   

Громадян цікавили питання:   

- щодо приватизації земельної ділянки;  

- щодо оформлення пенсії; 

- щодо оформлення права власності на нерухоме майно; 

- щодо виплати аліментів; 

- щодо зобов’язань, які виникають із договору дарування; 

- щодо системи оподаткування.  

 

Захід 1.4.9. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД 

на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 

Впродовж звітного періоду Хмельницьким МЦ забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу на базі Хмельницького обласного фонду 

«Хесед-Бешт». 

 

Захід 1.4.10. Забезпечення надання адресної правової допомоги 

громадянам, які не можуть самостійно пересуватися 

Протягом І кварталу працівником відділу “Летичівське бюро 

правової допомоги” здійснено два виїзди для надання правової допомоги  

особам у Летичівському районі, які не можуть самостійно пересуватися.  

 

Захід 1.5.2. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 

Відділом правової інформації та консультацій Хмельницького 

місцевого центру у І кварталі проведено анкетування клієнтів щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками місцевого центру. Загалом 

протягом звітного періоду 24 клієнтів центру заповнили анкети у яких 

вказали, чи вирішено їх правову проблему та оцінили рівень надання 

правової допомоги працівниками, який за результатами опитування в 

середньому був оцінений як хороший. 

 

Захід 1.5.3. Організація та проведення навчальних семінарів, 

заходів із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які 

надають БВПД 



З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організації обміну 

досвідом між ними 28 березня директором Хмельницького місцевого 

центру та працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами в Хмельницькому місцевому 

центру проведено круглий стіл з адвокатами які надають безоплатну 

правову допомогу, на тему “Щодо врахування документів процесуального 

характеру під час обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу”.  

Відкрив роботу круглого столу директор 

Хмельницького МЦ Григорій Гоцький, який 

коротко проінформував присутніх про роботу 

центру за перший квартал поточного року. 

Участь в круглому столі взяли 12 адвокатів. 

 У ході круглого столу також обговорено 

питання про стан виконання доручень з 

надання БВПД у цивільних та 

адміністративних справах. Також під час 

круглого столу адвокатами обговорено питання про особливості та 

проблемні моменти у наданні БВПД потерпілим у кримінальних 

провадженнях.  

 

Захід 1.6.2. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з ОМС з 

метою розроблення та прийняття місцевих програм надання БПД 

залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 

організацій відповідного профілю 

Враховуючи необхідність поліпшення інформованості населення регіону 

про систему БПД, підвищення якості надання правової допомоги є нагальна 

потреба у залученні зовнішніх ресурсів для ефективного виконання 

повноважень місцевого центру. Районні програми надання безоплатної 

правової допомоги населенню прийняті всіма районними радами території 

юрисдикції Хмельницького МЦ, крім Хмельницької міської ради.  

Впродовж І кварталу 2018 року розроблено та затверджено Програму 

надання безоплатної правової допомоги мешканцям Деражнянського 

району на 2018-2019 роки, в рамках якої виділено 2 тисячі гривень для 

виготовлення інформаційної продукції про безоплатну правову допомогу. 

 

Захід 2.1.1. Проведення внутрішніх навчань працівників з актуальних 

та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 

 Впродовж І кварталу 2018 року із працівниками Хмельницького 

місцевого центру проведено 3 апаратні навчання: “Про обговорення питань, 

пов’язаних з веденням дію змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

20 червня 2012 року №552 "Про умови оплати праці працівників 

Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень", “Про обговорення питань, пов’язаних з веденням 

в дію нової редакції ЦПК”, “Щодо дотримання вимог законодавства про 

запобігання корупції”. 

 



Захід 2.1.2. Організація та проведення заходів із підвищення 

кваліфікації працівників із залученням фахівців інших організацій 

9 лютого на базі Хмельницького МЦ відбувся тренінг на тему "Як 

захистити свої права на рівні громади". 

Організатор - Хмельницький офіс Мережі правового розвитку (ГО 

"Подільська правова ліга"). Під час тренінгу учасники мали змогу 

обговорити актуальні питання захисту прав вразливих категорій громадян 

на рівні кожної громади та способи їх вирішення. 

Окрім цього, присутні дізнались про 

актуальні аспекти захисту прав ВПО (детально 

про це розповів адвокат Роман Рачок, експерт з 

питань захисту прав ВПО, в рамках проекту 

DRC) та учасників АТО (Анастасія 

Площинська), а також про практичні аспекти 

протидії насиллю в сім'ї та гендерно 

обумовленому насиллю (Руслана Матущак). 

Більше інформації про тренінг згодом.  

Тренінг відбувся в рамках проекту "Посилення правових можливостей 

громад Хмельницької області через правову допомогу та розвиток інституті 

в громадянського суспільства на місцях" за фінансової підтримки МФ 

"Відродження". 

             

Захід 2.1.3. Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників 

та спеціалістів бюро правової допомоги 

З метою підвищення ефективності діяльності місцевого центру, 

оперативності прийняття відповідних рішень, забезпечення належної 

координації діяльності бюро правової допомоги 

проведено 2 наради за участю керівників відділів, 

в тому числі керівників бюро правової допомоги 

Хмельницького місцевого центру у скайп-режимі 

10.01.2018 та 16.02.2018. 

 

 

 

Захід 2.1.4. Участь працівників МЦ у семінарах, навчаннях, що 

організовуються Хмельницьким ЦППК 

З метою залучення ресурсів органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, місцевих громад впродовж І кварталу 

працівники центру взяли участь у 3 навчаннях що організовувалися 

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ та організацій.  

Так. 26 січня директор Хмельницького місцевого центру Григорій 

Гоцький провів тематичну зустріч «Про систему безоплатної правової 

допомоги» із новообраними головами ОТГ, які підвищують свою 

кваліфікацію у Хмельницькому обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації за програмою короткотермінового семінару 



«Актуальні питання діяльності об’єднаних територіальних громад у 

сучасних умовах». 

Предметом обговорення стали повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері безоплатної правової допомоги, визначені статтею 

38-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та напрямки 

їхньої співпраці з центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

В ході зустрічі Г.Гоцький проінформував присутніх про діяльність 

Хмельницького МЦ з надання БВПД, про перелік послуг, що надаються 

Центром та категорії осіб, які можуть ними скористатися, а також поширив 

інформаційні листівки та відповів на запитання учасників семінару.  
 

Захід 3.1.2. Участь у засіданнях Керівної ради директорів 

 

Директор місцевого центру Григорій 

Гоцький 12 січня та 30 березня взяв участь у 

засіданнях Керівної ради у skype-режимі. На 

порядку денному слухалися питання: 

- Погодження кошторисів місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Хмельницької області за 2018 рік. 

- Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2018 рік. 

- Підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за І квартал 2018 року. 

- Обговорення результатів засідання колегії Міністерства юстиції 

України, яке відбулося 29 березня 2018 року. 

 

Захід 3.3.2. Забезпечення обміну досвідом між регіональним та 

місцевим центром 

У І кварталі поточного року фахівцями Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області 

надавалася методична допомога начальнику відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Наталії 

Стефанюк та головному спеціалісту відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Ользі Бобік з 

питань ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності, складення фінансової, бюджетної, статистичної та іншої 

звітності місцевого центру. 

 

Захід 3.4.1. Збір інформації щодо основних показників діяльності 

МЦ 

Забезпечувався збір, узагальнення та аналіз статистичних показників 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом І кварталу.  

 



Захід 3.4.3. Надання методичної допомоги для відділів бюро 

правової допомоги, надання методичної допомоги, здійснення 

технічного супроводу оргтехніки 

Протягом звітного періоду Городоцькому, Деражнянському, 

Старосинявському, Ярмолинецькому бюро правової допомоги надавалася 

методична допомога та здійснювався технічний супровід оргтехніки, 

віддалено здійснювався програмно-технічний супровід АРМ. 

14 березня інтегратор Ірина Ярусевич, заступник начальника відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Наталя Свідерська 

та головний спеціаліст відділу правової інформації 

та консультацій Юля Януш-Мацько відвідали 

Городоцьке та Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги з метою 

надання методичної 

допомоги, що передбачено п 3.3.4 квартального 

плану заходів Хмельницького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на І квартал 2018 року. 

 

 

 

Захід 4.1.1. Укладення договору із спеціалізованою установою/ФОП про 

надання транспортних послуг для пасажирських перевезень 

 

12 березня укладено договір з ФОП Тичинський Олександр Анатолійович 

(нерегулярні пасажирські перевезення (ДК 021:2015 код 60140000-1)) з 

метою надання методичної допомоги бюро правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 03 січня по 30 березня 2018 року Хмельницьким 

місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 2435 звернень 

клієнтів, 2147 особам надано правову консультацію, 288 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД. 

 

Таблиця 1 Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, прийнято 

196 рішень про надання БВПД та надано 160 доручень адвокатам та 22 

наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 14 письмовим зверненням 

надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 274 (12%), спадкового 222 (10%), сімейного 440 

(19%), трудового 71 (3%), адміністративного 129 (6%), земельного 212 (9%), 

договірного 116 (5%), житлового 92 (4%), іншого цивільного 445 (20%) 

права, з питань виконання судових рішень 70 (3%), з інших питань 150 (7%), 

з неправових питань 42 (2%) та з медичних питань 7 (0,1%).  

 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 

 

 

 

736 601 135 

2 Відділ “Волочиське бюро правової 

допомоги” 

222 202 20 

3 Відділ “Віньковецьке бюро правової 

допомоги” 

223 189 34 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 

допомоги” 

320 304 16 

5 Відділ “Деражнянське бюро правової 

допомоги” 

289 245 44 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 

допомоги” 

246 266 20 

7 Відділ “Старосинявське бюро правової 

допомоги” 

161 157 4 

8 Відділ “Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” 

238 223 15 

 Разом по МЦ 2435 2147 288 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Щодо клієнтів, яким надано БВПД за I квартал 2018 року найбільше 

позитивних рішень прийнято по особам які перебувають під юрисдикцією 

України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімум 179 (64%), учасникам бойових дій 28 (10%), 

інвалідам 67 (24%), внутрішньо переміщенні особи 2 (1%), осіб, щодо яких 

суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи 3 (1%), жертви домашнього насильства 1(0,1%). 

Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 

правової допомоги, у І кварталі 2018 року організовано:  

45 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 16 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги;  

загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 248 осіб, в тому числі 151 особа звернулася 

за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 97 осіб до дистанційних пунктів доступу; 

 надано методичну допомогу 56 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 148 правопросвітницьких заходів. 

Розміщено у ЗМІ 55 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

Надано 18 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 

місцевого центру в розрізі бюро 

 
 

№ 

З/п 

 

 

 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-прос

вітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщени

х у ЗМІ 

 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
45/151 16/97 56 148 18 55 

1 
Хмельницький 

МЦ 
7/20 7/44 3 31 2 13 

2 

Відділ Волочиське 

бюро правової 

допомоги” 

3/12 1/14 3 13 2 4 

3 

Відділ 

“Віньковецьке 

бюро правової 

допомоги” 

2/6 1/6 0 15 0 2 

4 

Відділ 

“Городоцьке бюро 

правової 

допомоги” 

10/38 1/5 0 20 0 10 

5 

Відділ 

“Деражнянське 

бюро правової 

допомоги” 

3/12 2/6 24 12 5 4 

6 

Відділ 

“Летичівське 

бюро правової 

допомоги” 

11/26 1/9 25 15 4 4 

7 

Відділ 

“Старосинявське 

бюро правової 

допомоги” 

3/7 1/7 1 21 0 1 

8 

Відділ 

“Ярмолинецьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/30 2/6 0 21 5 17 

 

 


