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ЗМІСТ 

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 

 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД  

 
[1.3] Децентралізація системи БПД 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад 
 

Незважаючи на міжнародні та конституційні зобов’язання України  
практика надання БПД в Україні ще не в повній мірі забезпечує потреби 
громадськості в частині права на справедливий суд, запобігання та протидії 
катуванням, забезпечення безоплатною правовою допомогою. Значна частина 
населення, зокрема його вразливі верстви, має низький рівень правової 
обізнаності щодо можливості розв’язання своїх проблем у правовий спосіб або 
просто фізично не має можливості скористатися таким правом, що призводить 
до вирішення правових питань у неправовий спосіб та стимулює виникнення 
корупційних явищ, стримує активну участь людей у економічному житті, 
провокує та підтримує бідність. 

З метою підвищення правової свідомості українців та інформування 
громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у 
правовий спосіб стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

  
Захід 1.1.2. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

Впродовж ІІІ кварталу 2018 року Хмельницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Хмельницький МЦ) з 
метою визначення найбільш актуальних 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 Хмельницького МЦ, проведено відповідний аналіз.  

На виконання листа Координаційного центру з надання правової допомоги 
від 06.06.2018 року № 1516-34-18/6 та з метою заповнення карти правових 
потреб забезпечується щоквартальне подання оновлених даних до 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області. 

 
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 

Важливим кроком до підвищення правової обізнаності є 
правопросвітництво. Як вміння читати, писати, рахувати, знання про свої права 
та обов’язки також мають закладатися з дитинства. Тому бесіди з учнями  
освітніх закладів є одним із важливих завдань системи безоплатної правової 
допомоги. 

Впродовж звітного періоду провели 21 бесіду із учнями загальноосвітніх 
шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. 
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Так, в рамках проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!» та Національної 
кампанії «Стоп насильству», інформаційної 
кампанії «СТОП Булінг» 21 серпня начальницею 
Летичівського бюро правової допомоги та 
начальником відділу правопросвітництва та 
взаємодії суб'єктами з надання БППД (далі – 
інтеграторка) Іриною Бляхарською проведено 

інформаційний семінар для школярів, які відпочивали в позаміському 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка» в с. Головчинці 
Летичівського району. Мета заходу - попередження проявів насильства і 
жорстокості серед неповнолітніх, забезпечення прав неповнолітніх у 
загальноосвітніх навчальних закладах району та інформування підлітків про 
їхні обов’язки та наслідки порушення ними прав інших дітей. 
 

Також, 7 вересня начальниця відділу 
«Деражнянське бюро правової допомоги» Оксана 
Сідлецька в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 
спільно з Деражнянською районною бібліотекою 
для дорослих провела бесіду з учнями 10-11 класів 
Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, де розповіла про 
систему безоплатної вторинної правової допомоги, 
про її роль у захисті прав широкого кола суб’єктів.  
  

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 

Упродовж звітного періоду Фахівці Хмельницького МЦ провели 4 
правопросвітницьких заходи для учнів ПТУ, ліцеїв, коледжів спрямованих на 
запобігання злочинності серед молоді, випадків домашнього насильства, 
дискримінації.  

Так, 11 вересня головний спеціаліст відділу «Волочиське бюро правової 
допомоги» Орися Круглова розкрила тему «Права та обов’язки неповнолітніх» 
на занятті у Волочиському промислово-аграрному професійному ліцеї. Під час 
бесіди студентам донесено основні права та обов’язки, якими наділені 
неповнолітні в сфері сімейного, цивільного, трудового права. Окрім цього, 
студентів ознайомили із інформацією про види та заходи юридичної 
відповідальності для неповнолітніх.  

 
 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 31 захід у трудових колективах, 
територіальних громадах тощо. 
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Так, 9 липня в рамках проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» працівники Деражнянського бюро 
правової допомоги Оксана Сідлецька та Людмила 
Регеша провели бесіду з спеціалістами 
Деражнянського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямовану на 
роз’яснення суті даного проекту . 

В ході бесіди були намічені спільні кроки на шляху до ліквідації правового 
нігілізму серед жителів району, в тому числі клієнтів обох установ, а також 
заплановані спільні правопросвітницькі заходи в освітніх закладах району. 

Також, 18 вересня, в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Анастасія Бояркіна, начальниця відділу 
“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 
організувала та провела бесіду із трудовим 
колективом Баламутівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. Під 
час бесіди трудовий колектив ознайомила із 
діяльністю бюро та категоріями осіб, які маю право 
на звернення за вторинною правовою допомогою. Після бесіди представники 
трудового колективу мали змогу звернутися за безкоштовними юридичними 
консультаціями.  

Так, 28 серпня в.о. начальника 
Старосинявського бюро правової допомоги Оксаною 
Куцоконь організовано та проведено лекцію в 
трудовому колективі фінансового управління  
виконавчого комітету Старосинявської селищної 
ради на тему: «Гарантії прав громадян на працю та 
відпочинок». Також під час лекції присутнім 

повідомлено про реалізацію в державі загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюджені  
інформаційні буклети з даної тематики та контактами місцевого центру та 
Старосинявського бюро.  

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

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

Упродовж звітного періоду проведено 27 
семінарів для осіб, які шукають роботу та 
перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості. 

Зокрема, 7 серпня 
головний спеціаліст 
відділу “Городоцьке 
бюро правової 

допомоги” Діана Думановська в рамках реалізації 
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загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та з 
метою підвищення рівня правової свідомості громадян, які стоять на обліку як 
безробітні, у Городоцькому районному центрі зайнятості провела семінар на 
тему: “Позбавлення особи права користування житловим приміщенням”. 
Головний спеціаліст, розповіла присутнім, що визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї 
особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.  

7 серпня, в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я 
МАЮ ПРАВО!» на базі Ярмолинецької 
районної філії Хмельницького ОЦЗ Анастасія 
Бояркіна, начальниця відділу “Ярмолинецьке 
бюро правової допомоги” провела 
профінформаційний семінар “Легальна 
зайнятість” з особами, які зареєстровані в 
центрі зайнятості як такі, що шукають роботу. 
Присутні пройшли анонімне анкетування у межах реалізації проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 
Захід 1.1.7 Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з 

інвалідами, які мають вади слуху, зору 
Протягом звітного періоду працівники Хмельницького МЦ провели 4 

зустрічі з керівниками громадських організацій інвалідів з вадами зору та слуху. 
10 серпня проведено бесіду у Волочиській громадській організації  інвалідів. 
Під час бесіди начальниця 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 порядком подання та 
порядком розгляду звернень про 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.  

Начальниця Деражнянського бюро правової допомоги Оксана Сідлецька 
5 вересня зустрілась із членами Хмельницької територіальної первинної 
організації УТОС, де розповіла присутнім про діяльність Деражнянського бюро 
правової допомоги, роз’яснила питання по прийняттю спадщини, правового 
захисту інвалідів, та наголосила на можливостях, які надає система безоплатної 
правової допомоги населенню при захисті своїх прав. 
 

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 України «Я МАЮ ПРАВО!» та 
користуючись можливістю якомога більше правової інформації донести до 
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населення області фахівці бюро правової допомоги та місцевого центру під час 
святкування Дня Незалежності України провели 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 
Хмельницького МЦ, порядок звернень до центру, роздавали друковані 
інформаційні матеріали.  

Протягом кварталу провели 10 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) 

Упродовж звітного періоду проведено 4 зустрічі із зазначеної тематики.  
24 вересня начальниця відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 

Алла Байда провела робочу зустріч з головою ГО «Воїни АТО Волочищини» 
Сергієм Чижом.  

Під час зустрічі обговорили питання щодо реалізації пільг учасників АТО, 
їх право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, порядок його 
реалізації та інші актуальні питання що стосуються покращення доступу 
учасників АТО до БВПД. 

 
Захід 1.2.2. Проведення робочої зустрічі з начальником установи 

виконання покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої 
системи області) та представниками відділу пробації з питань реалізації та 
захисту прав людини 
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З метою обговорення діяльності у даному напрямку 31 серпня директор 
Хмельницького МЦ Григорій Гоцький та інтеграторка Ірина Бляхарська 
провели робочу зустріч з начальником Хмельницького міськрайонного відділу 
філії ДУ “Центр пробації” у Хмельницькій області підполковником 
внутрішньої служби Андрієм Даніловим. 

Григорій Гоцький проінформував, що 
захист осіб у кримінальному процесі є 
функцією Регіональних центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. У 
частині адміністративних і цивільних справ 
суб’єкти пробації можуть звертатися до 
Хмельницького місцевого центру, який надає 
безоплатну первинну правову допомогу усім 
особам без виключення, а також вторинну, у 

передбачених законом випадках, в т.ч. суб’єктам пробації. 
В рамках реалізації Меморандуму про співпрацю, який був підписаний 

ще у 2017 році між Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Хмельницьким міськрайонним відділом з 
питань пробації Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, по 
завершенню зустрічі досягнуто домовленості щодо спільного візиту до 
Райківецької виправної колонії (№78) з метою консультування осіб які, 
засуджені та відбувають покарання, зокрема тих, кому до завершення строку 
залишилося менше 6 місяців. 
 

Захід 1.2.3. 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 24 робочих зустрічей. 

Так, 10 липня начальницею Деражнянського бюро правової допомоги 
Оксаною Сідлецькою проведено робочу зустріч з сільським головою с.Мазники 
Деражнянського району - Василем Багрієм, на якій обговорили правові потреби 
сільських жителів. 

7 серпня було проведено робочу зустріч з головою Волочиської районної 
ради Сергієм Пазюком, під час якої обговорено шляхи співпраці щодо 
покращення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, зокрема 
розміщення інформаційних матеріалів на офіційному сайті Волочиської 
районної ради.  

Також обговорили актуальні правові проблеми що виникають в громадах 
району. 

 
Захід 1.2.4. 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. 
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Так, 30 серпня в.о. начальника відділу 
«Старосинявське бюро правової допомоги» Оксаною 
Куцоконь надано методичну допомогу юристу 
Старосинявської селищної ради. Під час зустрічі 
обговорені питання надання первинної правової допомоги 
органами місцевого самоврядування, роз’яснено основні 
положення Законів України «Про безоплатну правову 
допомогу», «Про місцеве самоврядування в Україні», а 
також зміни в законодавстві. Крім того, фахівець бюро 

поділилась з юристом селищної ради досвідом надання громадянам первинної 
правової допомоги. 

 
6 вересня відбулась зустріч з керівником юридичної 

служби селищної ради Війтовецької ОТГ Миколою 
Зіньком, під час якої фахівчиня Волочиського бюро 
надала методичну допомогу та роз’яснила питання 
правового забезпечення діяльності селищної ради. 

 
 
 
Захід 1.2.5. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для 

органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД 

Упродовж ІІІ кварталу розроблено та поширено 3 методичні рекомендації 
для органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД. 

18 вересня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Анастасія Бояркіна, начальниця відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової допомоги» надала 
методичну допомогу Баламутівській ОТГ і 
презентувала методичні рекомендації для органів 
місцевого самоврядування та місцевих органів 
виконавчої влади на тему: “Порядок надання 

безоплатної правової допомоги”. 
В рамках виконання плану роботи Хмельницького МЦ 

11 вересня інтеграторка Ірина Бляхарська провела робочу 
зустріч з працівниками юридичного відділу 
Чорноострівської об'єднаної територіальної громади. 

Під час зустрічі юристи обговорювали проблемні 
питання з якими звертаються мешканці територіальної 
громади за правовою консультацією до юридичного відділу 
Чорноострівської ОТГ.  
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Під час розмови з'ясувалось що основною проблемою даної громади є 
земельні відносини. 

В свою чергу Ірина Бляхарська презентувала методичні рекомендації, 
розроблені Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на тему: “Порядок безоплатного отримання земельної 
ділянки із земель державної і комунальної власності, а також державної 
реєстрації земельної ділянки і права власності на неї” та зазначила, що право 
власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 
громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до 
закону (с.14 Конституції України).  

 
Захід 1.2.6. 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. 

Протягом кварталу залучено 5 осіб з юридичною освітою. 
Зокрема, у Городоцькому районі протягом звітного періоду залученні 

ініціативні люди в якості параюристів, які мають юридичну освіту а саме: Цвик 
Аріна Володимирівна та Музика Вадим Анатолійович.   

Так, 29 серпня головним спеціалістом 
Деражнянського бюро Людмилою Регешою проведено 
робочу зустріч з працівниками Деражнянської 
центральної районної бібліотеки та надано методичні та 
інформаційні матеріали правороз’яснювального 
характеру для читачів та відвідувачів. 

В ході зустрічі запропоновали для обговорення 
можливість залучення бібліотечного колективудо 
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.  

 
Захід 1.2.7. 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 

За для 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, проведено роботу щодо внесення змін до 
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районної програми безоплатної правової допомоги та правової освіти населення 
Волочиського району на 2016 – 2020 роки.  

На ІV пленарному засіданні 34 чергової сесії Старосинявської селищної 
ради 24 липня прийнята Програма безоплатної правової допомоги населенню 
Старосинявської селищної ради (ОТГ) на 2018 - 2019 роки. 

Рішенням восьмої сесії VII скликання Городоцької міської ради 
Хмельницької області 3 серпня затверджено Програму надання безоплатної 
правової допомоги населенню Городоцької міської об’єднаної територіальної 
громади Городоцького району Хмельницької області на 2018 - 2021 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 здійснювався 
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 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Хмельницьким місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма 
засобами масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність 
на території, яку обслуговує Хмельницький місцевий центр. 

Протягом ІІІ кварталу розміщено 7 інформацій у місцевих та 
регіональних друкованих ЗМІ. 

Так, 6 липня в районній газеті «Колос» Старосинявського району 
опубліковано статтю «Домашнє насильство. Як протидіяти?» підготовлену 
в.о.начальника відділу “Старосинявське бюро правової допомоги” Оксаною 
Куцоконь. 

Деражнянським бюро правової допомоги у районній газеті «Вісник 
Деражнянщини» розміщено інформацію про спільно проведений круглий стіл з 
Деражнянським відділенням поліції щодо запобігання торгівлі людьми.  

Протягом звітного періоду розміщено 3 статті у інтернет - виданнях 
газети «Є» (рубрика “НАРКОР”) про події та новини системи БВПД та 
забезпечено постійне інформаційне оновлення сторінки Хмельницького 
місцевого центру у соціальній мережі Facebook: 

1. “Булінг серед молоді!!!?” 
2. “Як протидіяти домашньому 

насильству?” 
3. “СТОП/Булінг” 

 
6 вересня проведено прес-конференцію на 

базі Хмельницького МЦ на тему: “Підбиття 
підсумків роботи бюро правової допомоги за 2 
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роки”  
 
Захід 1.3.6. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 

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

У ІІІ 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: 
- 06.07.2018 “Визнання права власності на земельну частку (пай)”. 
- 08.08.2018 “”Встановлення факту, що має юридичне значення”. 
- 07.09.2018 “Щодо призначення пенсії на пільгових умовах”. 

 
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!» 

 
З метою поліпшення правової обізнаності 

громадян практикується 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!». Також розповсюджено значну 
кількість буклетів та листівок під час проведення 

правопросвітницьких заходів. 
  

.  
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Захід 1.3.8. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 

вирішення правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 
Протягом кварталу проведено 5 заходів, спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 
В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«ЯМАЮ ПРАВО!» 21 липня за запрошенням регіонального координатора ВІ 
«Активна Громада» Юлії Мазур працівниця Хмельницького МЦ взяла участь у 
форум-театрі «Право вибору переселенців».  Основною метою проведення 
заходу – сприяти реалізації конституційних прав внутрішньо-переміщених осіб 
та їх активній участі у розбудові громади та країни в цілому через інструмент 
прямої демократії – вибори. У заході взяли участь ВПО, юристи, психологи та 
представники ГО. 

 
У ході вистави розігрували 

реальні історії з життя переселенців. 
Учасники разом намагалися 
знаходити виходи зі складних 
життєвих ситуацій. 
 
 
 
 

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 ІІІ кварталу проведено 2 заходи. 

Зокрема, 24 липня в.о. начальника 
Старосинявського відділу Оксана Куцоконь 
провела бесіду спрямовану на вирішення 
правових проблем учасників АТО та членів 
їх сімей з членами громадської організації 
«Старосинявська спілка учасників АТО».  

Під час зустрічі вона надала 
роз’яснення стосовно пільг для учасників 
антитерористичної операції та членів їх 
сімей, порядку реалізації та захисту прав 
учасників бойових дій, їх відновлення в 

результаті порушення. Також розповіла присутнім про функціонування 
системи безоплатної правової допомоги, зокрема про роботу Старосинявського 
бюро правової допомоги та про правові послуги, які можна отримати в 
установах мережі безоплатної правової допомоги.  

24 вересня, в рамках реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Анастасія Бояркіна, начальниця відділу “Ярмолинецьке бюро 
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правової допомоги” провела лекцію для учасників АТО на тему: «Правові 
проблеми учасників АТО» на базі Ярмолинецького бюро правової допомоги. 

 
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. 

 
26 вересня начальник відділу 

“Городоцьке бюро правової 
допомоги” Артем Кляхін в рамках 
реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!” на базі 
Городоцького районного центру 
зайнятості Хмельницької області 
провів правовий тренінг із особами, 

які шукають роботу, на тему: “Поновлення на роботі незаконно звільненого 
працівника” 

 
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. Як показує практика, саме така категорія населення є 
найбільш вразливою, в тому числі й у плані правової обізнаності. Тому 
фахівцями бюро правової допомоги та місцевого центру протягом звітного 
кварталу провели 3 правопросвітніх заходи із зазначеними категоріями жителів 
області. 

Так, 12 вересня начальниця відділу «Волочиське 
бюро правової допомоги» Алла Байда провела бесіду з 
трудовим колективом та клієнтами територіального 
центру соціального обслуговування. Присутніх 
ознайомили із загальнонаціональним 
правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО!» що 
має на меті підвищення правової свідомості українців 
та інформування громадян щодо використання та 
захисту їхніх прав у повсякденному житті. Також Алла 
Байда проінформувала про внесені зміни до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» і які види 
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послуг надає бюро правової допомоги.  
 

Захід 1.3.12. Розміщення інформаційних матеріалів зовнішньої реклами 
як соціальної на вулицях, громадському транспорті, на відповідних дошках 
оголошень в установах, організаціях, спеціально відведених місцях  

Працівниками відділів бюро правової допомоги постійно проводиться 
розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційних друкованих матеріалів на відповідних 
дошках оголошень про правову тематику відповідно до інтересів цільової 
аудиторії в тому числі про виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» 

Так, у місті Деражня розміщено 2 інформаційні банери на будівлях 
автобусної станції та районного будинку культури, які були виготовлені на 
кошти, виділені Деражнянською міською радою на виконання міської Програми 

БПД на 2016-2017 роки. 
12 вересня в.о.начальника відділу 

Оксана Куцоконь спільно з начальником 
Старосинявського районного відділу 
ДРАЦС Євгенією Штимпурою взяли участь 
у відкритті постійно діючої виставки 
інформаційних матеріалів “Я МАЮ 
ПРАВО!» в Старосинявській районній 
бібліотеці.  

Фахівець бюро розповіла учасникам 
заходу про зміст інформаційної продукції у сфері надання безоплатної правової 
допомоги, розміщеної на стенді виставки, окреслила основні питання, з якими 
найчастіше звертаються громадяни до місцевих центрів з надання БВПД, 
ознайомила присутніх з системою, функціями та завданнями установ з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, розповіла, як можна отримати 
безоплатну правову допомогу в місцевих центрах та бюро правової допомоги. 

 
1.4.1. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної 

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

Протягом звітного періоду організовано 1 виїзд до мобільної точки 
доступу до безоплатної правової допомоги спільно з Головним територіальним 
управлінням юстиції у Хмельницькій області 
на основі затвердженого графіку. 26 липня в.о. 
начальницею відділу Оксаною Куцоконь 
спільно з заступником начальника Головного 
територіального управління юстиції з питань 
державної реєстрації - начальником 
Управління державної реєстрації Світланою 
Лисюк та заступником начальника Головного 
управління Пенсійного Фонду України в 
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Хмельницькій області Вікторією Краковецькою забезпечено роботу мобільної 
точки доступу до безоплатної правової допомоги в селах Адампіль та Паплинці 
Старосинявського району.  

Для отримання консультацій звернулось 4 особи. Також мешканцям 
вказаних сіл повідомлено про реалізацію в державі загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюджені  
інформаційні буклети з даної тематики та контактами місцевого центру та бюро.   

 
Захід 1.4.3. 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» 

Упродовж звітного періоду заступниця начальника відділу представництва 
Руслана Матущак взяла 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 1.4.4. 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 

 
Упродовж звітного періоду 

організовано 14 виїздів у будинки-інтернати, 
спеціалізовані установи для громадян 
похилого віку, інвалідів. 

12 вересня в приміщенні Хмельницького 
геріатричного пансіонату для ветеранів війни 
і праці, відповідно до затвердженого графіку, 

працював мобільний пункт консультування для відповідної категорії громадян. 
 Начальниця відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктними надання 
безоплатної первинної правової допомоги Ірина Бляхарська проінформувала 
підопічних про їх права, в тому числі на безоплатну правову допомогу, після 
чого бажаючим були надані роз'яснення та консультації з правових питань. 
 

Також, 20 вересня спільно з начальником 
Головного територіального управління юстиції 
в Хмельницькій області Віктором Худняком, 
начальником Летичівського бюро Нелею 
Поплавською в рамках проекту Мінюсту «Я 
МАЮ ПРАВО!» проведено зустріч з 
мешканцями Новокостянтинівського 
будинку-інтернату для осіб похилого віку, під 
час зустрічі надано консультації 6 громадянам.   
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10 липня начальниця Деражнянського відділу Оксана 
Сідлецька здійснила виїзний прийом у Мазниківський 
будинок-інтернат для інвалідів та людей похилого віку. 
Підопічні інтернату з цікавістю слухали інформацію про 
можливість безкоштовно отримувати кваліфіковану 
юридичну допомогу. Троє з них звернулись з питаннями, 
на які отримали вичерпні відповіді.  
 
 
 

Захід 1.4.5. 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 24 виїзди у 
складі мобільних консультаційних пунктів 
для громадян на базі сільських рад, ОТГ.  

Зокрема, 25 липня начальниця відділу 
“Віньковецьке бюро правової допомоги” Хмельницького МЦ з надання БВПД 
Ольга Біла організувала та провела згідно квартального плану заходів виїзний 
прийом громадян у Дашковецькій та Осламівській сільській раді. Серед 
запитань, що найбільше хвилюють громадян пов'язані з реєстрацією речових 
прав, прийняття спадщини, виконання судових рішень, розподілу паїв між 

співвласниками та отримання орендної плати. 
6 вересня начальниця відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» Алла Байда провела виїзний прийом 
громадян в селі Криштопівка Війтовецької ОТГ, де на 
прийом звернулись 5 громадян. Більшість питань 
стосувались спадкового, земельного, сімейного права та  
питань соціального забезпечення. Усім надано вичерпну 
інформацію та роз’яснення відповідно до 
нормативно-правових актів. 

 
Захід 1.4.6. 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. 

Зокрема, 7 серпня, в рамках реалізації 
Меморандуму про співпрацю головний спеціаліст 
відділу “Деражнянське бюро правової допомоги” 
Людмила Регеша забезпечувала роботу 
дистанційного пункту доступу у Деражнянському 
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центрі зайнятості. 
 

Також, 7 серпня забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування для 
здійснення прийому громадян в Городоцькому 
районному центрі зайнятості, на який 
звернулись 6 жителів м. Городок та 
Городоцького району з сімейного, цивільного, 
житлового законодавства. Усім громадянам 
надано первинну правову допомогу та 
вичерпну інформацію з питань що їх цікавили. 
 

 
Захід 1.4.7. Організація та робота 

дистанційного пункту консультування 
громадян на базі центрів надання 
адміністративних послуг  

У рамках виконання Меморандуму про 
співпрацю між центром надання 
адміністративних послуг Хмельницької районної 
державної адміністрації та Хмельницьким 
місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги інтеграторка Ірина Бляхарська забезпечила 
роботу дистанційного пункту доступу: 4 липня, 1 серпня та 5 вересня на базі 
зазначеного ЦНАПу. 
 

Захід 1.4.8. Організація та робота дистанційного пункту 
консультування громадян на базі Хмельницького окружного 
адміністративного суду  

У рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким 
окружним адміністративним судом та Хмельницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги заступниця начальника 
відділу представництва - Руслана Матущак забезпечила роботу дистанційного 
пункту доступу: 5 липня, 2 серпня та 6 вересня. 

  
Захід 1.4.9. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в 

приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст» 
Протягом звітного періоду скайп-консульнтування проводилися 26 липня, 

30 серпня та 27 вересня. 
 

Так, 26 липня в приміщені Хмельницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
відбулося чергове Skype-консультування 
громадян. На зв'язку були мешканці 
Волочиського району (Волочиської міської 
ОТГ), яких цікавили питання: порядок прийому 
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громадян на роботу та випадки дискримінації в оголошеннях про прийом на 
роботу; оформлення спадщини; порядок оформлення права на земельну 
ділянку; встановлення паркану в землях комунальної власності; порядок 
реєстрації громадського об'єднання. Консультації надавали представники ГО 
"Подільська правова ліга", Головного територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області, Хмельницького МЦ та Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України в Хмельницькій області.  
 

Захід 1.4.10. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД 
на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 

У рамках договору про співпрацю між 
Хмельницьким благодійним фондом 
“Хесед-Бешт” та регіональним і місцевими 
центрами з надання БВПД Хмельниччини 28 
серпня, інтеграторка Ірина Бляхарська провела 
зустріч із менеджером зі зв’язків з громадськістю 
Людмилою Шварцман. 
Під час зустрічі обговорили основні напрямки 
подальшої роботи дистанційних консультаційних 

пунктів для надання безоплатної правової допомоги, які розташовані на базі 
Хмельницького обласного фонду “Хесед-Бешт”, а також здійснення виїздів 
мобільних груп до цих пунктів та надання правових консультацій у 
телефонному режимі або за допомогою Skype-зв'язку.  
 

Захід 1.5.4. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 
отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 

Відділом правової інформації та консультацій Хмельницького місцевого 
центру у ІІІ кварталі проведено анкетування клієнтів щодо якості отриманих 
послуг, наданих працівниками місцевого центру. Загалом протягом звітного 
періоду 36 клієнти центру заповнили анкети у яких вказали, чи було вирішено 
їх правову проблему та оцінили рівень надання правової допомоги 
працівниками, який за результатами опитування, в середньому, був оцінений як 
хороший. 

 
Захід 1.5.5. Організація та проведення навчальних семінарів, заходів 

із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 
З метою забезпечення ефективної організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та співпраці з адвокатами 27 вересня провели 
семінар із адвокатами «Про дотримання 
Стандартів якості надання БВПД у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у 
кримінальному процесі». Участь у семінарі взяла 
заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області Олена 
Варфоломєєва. 
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 Директор місцевого центру Григорій Гоцький звернув особливу увагу 
присутніх на внесені зміни до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», які набрали чинності 28 серпня 2018 року, а також зміни до 
Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   
   Олена Варфоломєєва з акцентувала увагу адвокатів на змінах до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.09.2017 № 465 щодо оплати послуг адвокатів,  
оформленні актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, озвучила 
фактори від яких залежить розмір винагороди адвоката та порядок 
відшкодуванню витрат у разі використання власного та громадського 
транспорту.  

В ході семінару адвокатів поінформовали про стан виплати винагороди за 
надані послуги у 2018 році, також наведений аналіз по виданих дорученнях та 
прийнятих актах надання БВПД у 2017 та 2018 роках. 

Також, учасники круглого столу мали змогу обговорити з колегами 
проблемні питання, які виникали у них при наданні БВПД та поділитися 
власним досвідом їх вирішення. 

 
Захід 1.6.2. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 

ОМС з метою розроблення та прийняття місцевих прогарам надання БПД 
залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю 

З метою співпраці в наданні правової допомоги мешканцям 
Чорноострівської ОТГ 11 вересня інтеграторка Ірина Бляхарська провела 

робочу зустріч з головою Чорноострівської селищної 
об’єднаної територіальної громади Михайлом Дзісь.  

Під час зустрічі сторони домовились співпрацювати 
при вирішенні проблемних питань, які стосуються 
захисту прав мешканців територіальної громади. 
Обговорили питання щодо прийняття «Програми правової 
допомоги населенню Чорноострівської територіальної 
громади». Метою даної програми є розроблення та 
здійснення комплексу заходів правового, організаційного 
та економічного характеру, спрямованих на забезпечення 

доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне 
право і потребують такої допомоги. 

 
Захід 2.1.1. Вивчення актуальних потреб в правових знаннях 

працівників місцевих центрів: 
 Працівники Хмельницького місцевого 

центру 3 вересня поточного року взяли участь 
у дискусії за кавою «Пріоритети плану дій 
«Партнерства «Відкритий Уряд» на 2018-2020 
рр.  

У заході взяли участь представники 
місцевої влади, державної системи 

безоплатної правової допомоги, місцевих ОГС, Хмельницької обласної 
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універсальної наукової бібліотеки, адвокати та активні громадяни міста. 
Дискусія за кавою допомогла учасникам заходу обговорити пріоритетні 
напрямки плану дій, а також проблеми, що виникають в процесі її реалізації, та 
шляхи їх вирішення. Цікаво, що подібні заходи дають можливість 
представникам місцевих органів державної влади та ОГС регіону 
поспілкуватись про проблеми, які стосуються доступу до публічної інформації, 
електронного декларування, електронних петицій, та налагодити нові містки 
взаємодії з метою покращення рівня життя громадян. 

 
 Захід 2.1.2. Проведення внутрішніх навчань працівників з 

актуальних та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 
 Впродовж ІІІ кварталу із працівниками Хмельницького місцевого центру 

проведено 3 апаратні навчання: 
- “Про зміни до Положення про центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги” (16.07.2018); 
- “Обговорення змін до Сімейного Кодексу України від 03.07.2018 року в 

частині збільшення розміру аліментів” (20.08.2018); 
- “Щодо оплати послуг адвокатам” (24.09.2018). 
 
Захід 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення 

кваліфікації працівників із залученням фахівців інших організацій 
Так, 21 вересня на базі Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбувся семінар з підвищення 
кваліфікації працівників регіонального та місцевого центрів, а також фахівців 
бюро правової допомоги, підпорядкованих місцевому центру. 

У якості спікерів на семінарі виступили 
представники територіальних органів соцзахисту, 
охорони здоров’я та представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. 

Так, Євгенія Мельничук, заступниця начальника 
управління праці та соціального захисту населення 
Хмельницької міської ради, розповіла про зміни до 
порядку призначення житлових субсидій. Борис 

Ткач, начальник управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, 
ознайомив працівників системи з основними аспектами медичної реформи в 
Україні. Про інститут омбудсмена в Україні розповіла Оксана Кізаєва, 
регіональний координатор взаємодії з громадськістю представництва 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій 
області. 
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Захід 2.1.4. 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 МЦ у скайп-режимі 14 вересня 
“Складення та розміщення правових консультацій на 
довідково-інформаційній платформі “WikiLegalaid” та 
21 вересня “Про підсумки роботи бюро правової 
допомоги у ІІІ кварталі”. 

Захід 2.1.5. Участь працівників МЦ у семінарах, навчаннях, що 
організовуються Хмельницьким ЦППК 

 
З метою залучення ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, місцевих громад впродовж ІІІ кварталу працівники центру 
взяли участь у 1 навчанні що організовувалися Центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 
організацій. 

26 вересня 2018 року директор 
Хмельницького місцевого центру Григорій 
Гоцький провів тематичну зустріч «Про 
систему безоплатної правової допомоги» із 
начальниками управлінь соціального захисту 
населення райдержадміністрацій та 
начальниками управлінь праці та соціального 
захисту населення виконкомів міських (міст 
обласного значення) рад, які підвищують свою 

кваліфікацію у Хмельницькому обласному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації за програмою короткострокового семінару «Актуальні 
питання діяльності органів соціального захисту населення в умовах 
децентралізації».  

В ході зустрічі розглядались питання ролі та функції органів соціального 
захисту та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у створенні належних умов доступності осіб вразливих категорій як 
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до об’єктів соціальної інфраструктури, так і до отримання безоплатної правової 
допомоги. Ознайомлено присутніх із структурою, методами та формами роботи 
системи безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області, основними 
положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема із 
суб’єктами права на БВПД, зазначеними у статті 14 Закону, переліком 
підтверджуючих документів, необхідних для отримання такої допомоги для 
даної категорії осіб та поінформовано про всеукраїнський 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
Захід 2.4.1. Складення та розміщення правових консультацій на 

довідково-інформаційній платформі “WikiLegalaid” в установленому 
порядку  

У звітному періоді працівниками місцевого центру розроблено та 
розміщено в довідково-інформаційній платформі 2 правові консультації 
«WikiLegalAid»   на тему: 

- “Аліменти: право на утримання дитини без розірвання шлюбу”;  
-“Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичних та фізичних осіб”. 
 

Захід 3.1.1. Участь у засіданнях Керівної ради директорів 
 

Директор місцевого центру Григорій 
Гоцький у звітному періоді взяв участь у 2 
засіданнях Керівної ради 03.07.2018 року і 
06.09.2018 року. 

 
 
 
Захід 3.3.1. Збір інформації щодо основних показників діяльності 

МЦ 
Забезпечувався збір, узагальнення та аналіз статистичних показників про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом ІІІ кварталу.  
 
Захід 3.3.3. Надання методичної допомоги для відділів бюро правової 

допомоги, здійснення технічного супроводу оргтехніки 
Протягом звітного періоду Деражнянському, Летичівському та 

Старосинявському бюро правової допомоги надавалася методична допомога та 
здійснювався технічний супровід оргтехніки, віддалено здійснювався 
програмно-технічний супровід АРМ. 

Відповідно до плану роботи Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на ІІІ квартал 2018 року 26 вересня 
робочою групою у складі заступника начальника відділу організаційної роботи,  
юридичного забезпечення діяльності та персоналу Валентиною Корчинською 
та головного спеціаліста відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Вадимом Цимбалюком здійснено виїзд 
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до Деражнянського бюро правової допомоги для надання методичної допомоги 
і консультування працівників бюро.  

Вивчено питання організації роботи із зверненнями громадян, 
дотриманням порядку надання первинної та вторинної правової допомоги 
мешканцям Деражнянського району, вивчено практику здійснення 
представництва інтересів клієнтів у судах працівниками бюро, проаналізовано 
наявну документацію в бюро правової допомоги, передбачену номенклатурою 
справ Хмельницького МЦ. При огляді встановлено, що працівники бюро 
забезпечені комп’ютерною та іншою оргтехнікою, необхідною для 
ефективного виконання покладених на бюро завдань. Техніка знаходиться у 
робочому стані. Бюро забезпечено вогнегасниками, аптечкою.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 02 липня по 28 вересня 2018 року Хмельницьким місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 1950 звернень 
клієнтів, 1678 особам надано правову консультацію, 272 із них написали 
письмову заяву про надання БВПД. 

 
Таблиця 1 Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

276 рішень про надання БВПД та надано 75 доручень адвокатам та 202 наказів 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 3 письмовим зверненням було надано відмову 
у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
соціального забезпечення 277 (14%), спадкового 254 (13%), сімейного 477 
(24%), трудового 69 (4%), адміністративного 103 (5%), земельного 111 (6%), 
договірного 93 (5%), житлового 190 (10%), іншого цивільного права 329 (17%) , 
з питань виконання судових рішень 48 (2%), з інших питань 119 (6%), з 
неправових питань 31 (2%) та з медичних питань 6 (0,3%).  
 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстро
ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консультаці
й 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 
про 
надання 
БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

582 444 138 

2 Відділ “Волочиське бюро правової 
допомоги” 

207 192 15 

3 Відділ “Віньковецьке бюро правової 
допомоги” 

129 107 22 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 
допомоги” 

247 218 29 

5 Відділ “Деражнянське бюро правової 
допомоги” 

211 176 35 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 
допомоги” 

206 193 13 

7 Відділ “Старосинявське бюро правової 
допомоги” 

128 121 7 

8 Відділ “Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги” 

240 227 13 

 Разом по МЦ 1950 1678 272 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД за ІIІ квартал 2018 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по особам які перебувають під 
юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох 
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розмірів прожиткового мінімум 189 (69%), учасникам бойових дій 30 (11%), 
інвалідам 36 (13%), внутрішньо переміщенні особи 15 (6%), осіб, щодо яких 
суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи 0 (0%), жертви домашнього насильства 1(0,4%), діти-сироти 
0(0%), діти, які не належить до окремих категорій 1 (0,4%). 

 
 

Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 
правової допомоги, у ІІІ кварталі 2018 року організовано:  

 36 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 
21 дистанційного пункту 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 241 особа, в тому числі 139 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 102 особи до дистанційних пунктів доступу;  

 надано методичну допомогу 25 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 126 правопросвітницьких заходів;  
 розміщено у ЗМІ 43 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
 надано 23 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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 

Кількіс
ть 

діючих 
дистанц

ійних 
пунктів

/осіб, 
що 

отрима
ли 

правову 
допомог

у 

Кількіст
ь ОМС 

та 
установ 

- 
провайд

ерів 
БПД, 
яким 

надано 
методич

ну 
допомог

у 

Кількі
сть 

провед
ених 

право-
просві
тниць

ких 
заходів 

Кількіс
ть 

клієнтів
, яким 
надано 
доступ 

до 
електро

нних 
сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформац

ійних 
матеріалі

в, 
розміщен
их у ЗМІ 

 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
36/139 21/102 25 126 23 43 

1 
Хмельницький 

МЦ 
9/39 10/51 3 26 13 8 

2 
Відділ Волочиське 

бюро правової 
допомоги” 

4/18 1/14 1 13 0 9 

3 

Відділ 
“Віньковецьке 
бюро правової 

допомоги” 

2/10 1/6 0 12 0 0 

4 

Відділ 
“Городоцьке бюро 

правової 
допомоги” 

5/12 1/6 1 17 0 11 

5 

Відділ 
“Деражнянське 
бюро правової 

допомоги” 

3/7 2/4 5 9 4 0 

6 

Відділ 
“Летичівське 

бюро правової 
допомоги” 

1/6 3/5 13 13 0 1 

7 

Відділ 
“Старосинявське 

бюро правової 
допомоги” 

6/14 1/7 1 17 0 1 

8 

Відділ 
“Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги” 

6/33 2/9 1 19 6 12 

 


