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Розділ І.  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та право-

вих можливостей територіальних громад як за рахунок внутрішніх ресур-

сів системи, так і у співпраці з партнерами 

 

[1.1.]  Проведення правопросвітницьких заходів для жителів громади 

 

 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 

законодавства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 

злочинності неповнолітніх, протягом ІІ кварталу 2019 року 

Старокостянтинівським  місцевим центром  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі —  місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським 

бюро правової допомоги проведено правопросвітницькі заходи у навчальних 

загальноосвітніх закладах, бібліотеках зокрема: 

 

10 квітня 2019 року, заступником на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги», в рамках загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!», відвідано Святецьку зага-

льноосвітню школу І-ІІІ ступенів, де прове-

дено бесіду з учнями 4-11 класу на тему: 

«Відповідальність за булінг!».  Школярів 

ознайомлено з видами та формами булінгу, 

наслідками до яких призводить шкільне на-

силля. Спеціалістом відділу роз’яснено ді-

тям та педагогічному колективу, що 18 гру-

дня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)", яким 

запроваджується адміністративна відповідальність за вчинення булінгу, а також 

за приховування фактів булінгу.  

Того ж дня працівники місцевого 

центру відвідали Великомацевицьку    

ЗОШ І-ІІІ ступенів, де учням 9-11 класів 

навчального закладу, проведено інформа-

ційну годину на тему: “Порядок оформ-

лення паспорта громадянина України”. В 

свою чергу педагогічний колектив освіт-

нього закладу поінформовано про концеп-

цію правопросвітницької кампанії “Відпо-

відальне батьківство” та передано для 

ознайомлення інформаційні матеріали, виготовлені в рамках правопросвітниць-

кої кампанії «Відповідальне батьківство». 
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11 квітня 2019 року в приміщенні 

Красилівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 працівниками  відділу 

«Красилівське бюро правової допомо-

ги» проведено лекцію для батьків учнів 

6-го класу на тему: “Відповідальність 

батьків за неналежне виховання та про-

типравні дії неповнолітніх дітей”. Бать-

кам роз'яснено, що таке неналежне ви-

конання  обов'язків щодо виховання дітей. Особливу увагу акцентовано на 

юридичній  відповідальності за неналежне виховання дитини. Присутнім також 

доведено інформацію про діяльність бюро правової допомоги, роз'яснено меха-

нізм отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Присутнім роздано 

інформаційний матеріал на правову тематику. 

16 квітня 2019 року в приміщенні 

Центральної бібліотеки Красилівської 

міської ради фахівці Красилівського бю-

ро правової допомоги взяли участь у за-

сіданні клубу “Ми і закон”, де для учнів 

10-11 класів  Красилівської загальноос-

вітньої школи І-ІІІ ступенів №3 прове-

дено лекцію на тему: «Права, обов’язки 

та відповідальність неповнолітніх». Уч-

ням доведено до відома основні консти-

туційні права та обов’язки громадян 

України. Також учні дізналися про найбільш типові правопорушення та яка від-

повідальність настає за їх вчинення. Учнів поінформували про систему безо-

платної правової допомоги, її можливості, розповіли куди звертатися у випадку 

порушення їх прав, повідомили про реалізацію в Україні та на Хмельниччині, 

зокрема, загальнонаціонального правопросвітницього проекту «Я МАЮ ПРА-

ВО!».  

17 квітня 2019 року, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «Я МАЮ ПРАВО!», засту-

пник начальника відділу «Теофіпольсь-

кого бюро правової допомоги» організу-

вала та провела правопросвітницький 

захід на тему: «Булінг та заходи щодо 

його протидії» з учнями 4-9 класів 

Строковецької ЗОШ І-ІІ ступенів. Спе-

ціалістом відділу увагу школярів та пе-

дагогічного колективу зосерджено на понятті, видах та наслідках булінку та за-

проваджені адміністративної відповідальність за вчинення булінгу неповноліт-

німи особами. Доведено до відома присутніх, що може бути доказами у справах 

про факти цькування. Присутнім роздано інформаційні буклети тематику про-

тидії булінгу. 
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19 квітня 2019 року, в рамках загаль-

нонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  заступник на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» спільно з  провідним фахі-

вцем з профорієнтації Теофіпольської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості, Оленою Хрустальовою, 

провели правопросвітницький захід з учня-

ми 9-11 класів Новоставецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на тему: «Відповідальність за бу-

лінг».  Фахівчинею Бюро надано поради, 

зокрема, як вберегти себе від кібербулінгу 

та як уникнути проявів агресії зі сторони 

інших осіб. Учнів закликано не бути байду-

жими щодо проявів насильства та агресії як 

у школі, так і за її межами, а також поінфо-

рмувано про права дітей, ознайомивши аудиторію з основними положеннями 

Конвенції про права дитини.  

03 травня 2019 року, в рамках загальнона-

ціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!», фахівці відділу «Красилівське 

бюро правової допомоги» провели лекцію на те-

му: «Скажи булінгу «СТОП!» для  учнів 10 класу 

Щиборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Фахівцями від-

ділу разом з учнями обговорено основні поло-

ження Закону України "Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)". Школярі також отримали 

друковані буклети. Принагідно правниками проведено робочу зустріч з дирек-

тором школи, Віктором Кравчуком, де обговорено основні напрямки співпраці з 

питань проведення правопросвітницької діяльності. 

Упродовж  07-10 травня 2019 року заступник начальника відділу «Кра-

силівське бюро правової допомоги» виступав з лекціями для учнів Красилівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. У межах загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «Я МАЮ ПРАВО!», відбувалися правові уроки, бесіди. Тематика 

заходів різнопланова.  

Так, з учнями 3-Б класу говорили на 

тему: «Я і мої права». Метою правового уро-

ку стало висвітлення основних прав дитини 

та їх захист сьогодні. Під час лекції фахівець 

бюро особливу увагу приділив характери-

стиці прав, які містить Конвенція ООН про 

права дитини: на життя; на ім’я; на набуття 

громадянства; на піклування батьків тощо. 

Поговорили і про ознаки правової держави, 
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права та обов’язки учнів у навчальному закладі.  

Бесіду на тему: «Булінг, його причини, 

наслідки, шляхи боротьби з насильством у 

навчальному процесі» проведено зі школяра-

ми 5-х класів. Обговорили поняття «булінгу», 

види булінгу, його особливості та механізми 

розвитку, наслідки для жертви та методи 

припинення. А відтак закликав повідомляти 

про будь-які прояви насильства і розповідати, 

куди й до кого можна звертися по допомогу.  
 

А для учнів 10-х класів фахівцем Кра-

силівського бюро правової допомоги прове-

дено лекцію на тему: «Відповідальність за 

дрібне хуліганство». Неповнолітніх ознайом-

ленно з поняттям та ознаками даного адмініс-

тративного правопорушення, а також школярі 

мали змогу отримати відповіді і фахові пра-

вові поради. Окрім цього, учнів поінформова-

но про систему безоплатної правової допомо-

ги та процедуру її отримання.Фахівцем бюро розповсюджено інформаційні бук-

лети з роз'ясненням правових питань. 

13 травня 2019 року  заступник нача-

льника відділу правопросвітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, в 

рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, прове-

ла для учнів 10 класу Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи №7 інформаційну 

годину на тему: “Булінг: причини, наслідки, запобігання та відповідальність”. 

Під час лекції фахівчиння місцевого центру ознайомила учнів з видами, форма-

ми булінгу, наслідками до яких призводить шкільне насилля, видах відповіда-

льності, які застосовуються до кривдника та акцентувала увагу на алгоритмі 

притягнення до відповідальності за вчинення булінгу.  

14 травня 2019 року, в рамках загаль-

нонаціонального правопросвітницького про-

екту “Я МАЮ ПРАВО!”, заступником 

начальника  відділу “Красилівське бюро пра-

вової допомоги” проведено лекцію для учнів 

5-9 класів Дружненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на тему: “Відповідальність за вчинення 

булінгу”. Під час лекції разом з учнями обго-

ворили поняття “булінг” та його форми. 

Фахівець бюро повідомив учням про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та розмір штрафів, які введені Законом 
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України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо про-

тидії булінгу (цькуванню)». Учням роздано інформаційний матеріали на право-

ву тематику. 

Того ж дня заступник начальника 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» провела бесіду з учнями 8-го 

класу Волицької загальноосвітньої шко-

ли I-II ступенів Теофіпольського району 

стосовно положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», який набув чинності 19 

січня 2019 року. Школярам роз’яснено 

поняття булінгу, про його види та форми, 

а також види домашнього насильства (фізичне, економічне, психологічне). 

 15 травня 2019 року, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, фахів-

ці місцевого центру провели лекцію на 

тему: “Булінг та відповідальність за шкі-

льну жорстокість” для учнів Іршиківсь-

кої загальноосвітної школи І-ІІІ ступе-

нів. Учнів та вчителів ознайомили з но-

ваціями законодавства щодо відповіда-

льності за вчинення дій, що принижують 

честь та гідність інших людей. Фахівці 

місцевого центру також розповсюдили 

інформаційні буклети з роз'ясненням чинного законодавства. 

 17 травня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого  

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в рамках загально-

національного правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, організува-

ла та провела  для студентів Староко-

стянтинівського професійно-технічного 

ліцею лекцію на тему: “Трудові права 

неповнолітніх”. Під час лекції інтегратор 

місцевого центру ознайомила студентів 

із законодавством, яке встановлює 

спеціальні умови праці для непов-

нолітніх громадян, зупинилась на питаннях пільг у сфері охорони праці, на 

визначенні робочого часу, відпусток та інших умов регламентованих КЗпП 

України. По завершенню лекції фахівець центру провела інтерактивну правову 

гру “Брейн-ринг”. 
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  27 травня 2019 року інтегратор Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в рамках загально-

національного правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, прийняла 

участь в засіданні правового клубу “Ти і закон” на базі Старокостянтинівської 

центральної районної бібліотеки. Під час засідання старшокласники загальноо-

світніх закладів міста Старокостянтинів змагались у інтелектуальній грі “Що? 

Де? Коли?” на знання антикорупційного законодавства.  

Під час заходу учасники команд давали відповідь на питання щодо 

суб’єктів, ознак корупційного правопоряшення, видів відповідальності та по-

рядку декларування доходів. У свою чергу фахівчиня місцевого центру з надян-

ня безоплатної вторинної правової допомоги розповіла про правові послуги си-

стеми безоплатної правової допомоги та презентувала для присутніх базу пра-

вових консультацій «WikiLegalAid», розповіла про її можливості, наповненість 

та як вона може стати у нагоді громадянам для того, щоб дізнатися про свої 

права. 

 29 травня 2019 року, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «Я МАЮ ПРАВО!», фахів-

ці Теофіпольського бюро правової допо-

моги провели лекцію на тему: “Майнові 

права неповнолітніх” для учнів 9-10 кла-

сів Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступеня 

№2. Під час заходу фахівці бюро поін-

формували учнів про порядок захисту 

майнових інтересів неповнолітніх, на яких підставах може належати майно не-

повнолітньому та про цивільну відповідальність неповнолітніх. Учні також 

дізналися про послуги системи безоплатної правової допомоги, а також зро-

зуміли, наскільки важливо не порушувати Закон та вчасно реагувати на право-

порушення. Фахівцями бюро правової допомоги були презентовані кожному 

учню інформаційні буклети «Твої права - твій надійний захист».  
 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-

вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-

ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 

осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-

крема: 
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09 квітня 2019 року фахівці відді-

лу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

взяли участь у профорієнтаційному семі-

нарі для учасників антитерористичної 

операції на сході України на базі Старо-

костянтинівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайня-

тості. В рамках заходу фахівці місцевого центру ознайомили присутніх заходу 

із пільгами для учасників АТО та військовослужбовців у сфері трудового зако-

нодавства, з пільгами на плату за житло, комунальні послуги та паливо, 

роз’яснила умови дострокового виходу на пенсію. По закінченню заходу учас-

ників семінару також ознайомлено з концепцією реалізації правопросвітницької 

кампанії «Відповідальне батьківство!». 

17 квітня 2019 року, заступник 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомо-

ги взяла участь у проведенні спільного 

профорієнтаційного семінару для без-

робітної молоді на тему: «Новації в зако-

нодавстві про працю». Семінар прово-

дився членами клубу «Правова абетка» 

на базі Теофіпольської районної філії Хмельницького обласного центру зайня-

тості за участі начальника Теофіпольського відділу обслуговування громадян 

Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Лю-

бові Шеремети, та провідного фахівця з профорієнтації центру зайнятості, Оле-

ни Хрустальової. На зустрічі обговорили права громадян на працю, у тому числі 

громадян з інвалідністю. Фахівцем бюро правової допопоги роз’яснено при-

сутнім зміни в законодавстві України щодо посилення відповідальності робото-

давців за порушення у сфері праці та трудових відносин. 

15 травня 2019 року заступник 

начальника відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомо-

ги взяла участь у проведенні спільного 

профінформаційного семінару для без-

робітних осіб передпенсійного віку. Се-

мінар проводився членами клубу «Пра-

вова абетка» на базі Теофіпольської ра-

йонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Зокрема, присутнім 

заходу роз’яснено, наслідки нелегальних трудових відносин між особою та ро-

ботодавцем, виплату заробітної плати «у конвертах», які в майбутньому тягнуть 
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за собою чимало проблем при оформлені пенсії. Крім цього, фахівцем бюро 

роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право громадян на 

безоплатну правову допомогу, а саме – доведено до відома перелік категорій 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.  

22 травня 2019 року фахівці Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяли участь у профорієнтацій-

ному семінарі на тему: “Особливості за-

йнятості молоді”, який організовано на 

базі Старокостянтинівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості для громадян, які перебувають 

на обліку як безробітні. Представники мі-

сцевого центру повідомили присутнім про роботу Старокостянтинівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, види та по-

рядок послуг, які надаються. Детально ознайомлено учасників семінару про 

права молоді щодо працевлаштування, про правове регулювання поєднання ро-

боти із навчанням. Не залишили поза увагою й актуальні питання, що стосу-

ються працюючих громадян, які мають малолітніх та неповнолітніх дітей. Всі 

присутні отримали друковані матеріали на правову тематику. 

10 червня 2019 року фахівчині 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяли участь у проведенні про-

фінформаційного семінару для учасників 

бойових дій на базі Старокостянтинівської 

міськрайонної філії  Хмельницького обла-

сного центру зайнятості. Фахівці центру 

роз’яснили норми чинного законодавства, 

що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу, ознайомили 

з переліком правових послуг, які можна отримати в місцевому центрі та поряд-

ком їх отримання. Обговорили і проблемні питання, які виникають у даної кате-

горії громадян та способи їх вирішення. Особливу увагу спеціалісти центру 

приділили питанню соціально-правових гарантій учасникам бойових дій, пе-

редбачених Законом України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціаль-

ного захисту”.  

12 червня 2019 року фахівці відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» взяли участь у проведенні спільного 

профорієнтаційного семінару для безробі-

тних матерів, на виховані яких є діти до 6-

річного віку. Семінар проводився на базі 

Теофіпольської районної філії Хмельни-

цького обласного центру зайнятості. Зо-

крема, присутнім заходу роз’яснено,  зміни до законодавства щодо стягнення 
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заборгованості по аліментах та нарахування пені. Фахівцями бюро правової до-

помоги роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право гро-

мадян на безоплатну правову допомогу, а саме – доведено до відома присутніх 

коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та роздано ін-

формаційні буклети на правову тематику з координатами Теофіпольського бюро 

правової допомоги. 

 

З метою надання допомоги у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено правопрос-

вітницьких заходи, зокрема: 

 

29 травня 2019 року,  в рамках загаль-

нонаціонального правопросвітницького проек-

ту “Я МАЮ ПРАВО!”, на базі громадської ор-

ганізації “Старокостянтинівське відділення 

українського товариства сліпих”, заступник 

начальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги Старо-

костянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про-

вела тематичну бесіду з членами громадської організації на тему: “Основи соці-

альної захищеності осіб з інвалідністю”. Під час виступу працівник центру 

ознайомила присутніх з основними положеннями Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», зупинилась на видах по-

слуг, які надаються безоплатно інвалідам по зору та розказала про алгоритм їх 

отримання. Фахівець місцевого центру провела робочу зустріч із головою гро-

мадської організації Надією Шахрай, під час якої обговорили проблемні питан-

ня, які виникають в осіб з інвалідністю та функціонуванні самої організації, а 

також обмінялись інформаційними матеріалами по згаданим вище питанням. 

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері безоплатної пра-

вової допомоги, соціального захисту, освіти, та пенсійного забезпечення в 

трудових колективах та територіальних громадах працівниками Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме: 

 

05 квітня 2019 року заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання бе-

зоплатної правової допомоги, в рамках правоп-

росвітницької кампанії “Відповідальне батьків-

ство”, провела інформаційну годину з керівни-

ком служби у справах дітей виконавчого комі-

тету Старокостянтиніцвської міської ради, Оле-

ксандром Черновським, на тему: «Концепція 

реалізації правопросвітницької кампанії “Від-

повідальне батьківство!». Під час  інформаційної години фахівець місцевого 
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центру виокремила п’ять актуально значимих питань, які найчастіше постають 

перед громадянами, а саме про розмір, підстави та порядок нарахування аліме-

нтів; про нові правила виїзду з дитиною за кордон; про порядок отримання по-

даткової знижки на навчання, інших стимулів та гарантій та порядок отримання 

послуги “Муніципальна няня”. 

10 квітня 2019 року на базі Вели-

комацевицької сільської ради Старокос-

тянтинівського району фахівці Старокос-

тянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги, в рамках правопросвітницької 

кампанії “Я маю право голосу!” провели 

тематичну зустріч з працівниками сільсь-

кої ради та жителями села Великі Маце-

вичі на тему: “Виборчі права громадян, механізм їх реалізації та захисту”. Під 

час зустрічі учасників заходу поінформовано про норми виборчого права та 

особливості проведення другого туру виборів Президента України у 2019 році. 

11 квітня 2019 року в читальній 

залі Центральної бібліотеки Красилівсь-

кої міської ради фахівці відділу ”Краси-

лівське бюро правової допомоги” прове-

ли лекцію на тему: “Виборець — захисти 

своє право голосу”, для трудового  колек-

тиву бібліотеки. Під час заходу обгово-

рено найтиповіші порушення виборчого 

законодавства, порядок захисту прав ви-

борця та механізм його  реалізації, поря-

док перевірки включення громадян до Державного реєстру виборців. Присутні 

мали можливість отримати змістовні відповіді на всі питання котрі їх цікавили. 

На завершення заходу присутнім роздано інформаційні матеріали на правову 

тематику. 

18 квітня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого  

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в рамках правопро-

світницької кампанії “Відповідальне батьківство” провела  інформаційну годину 

для керівництва Старокостянтинівського ліцею імені С.М. Рудяка на тему: 

«Концепція реалізації правопросвітницької кампанії “Відповідальне батьківст-

во!». Під час інформаційної години обговорювались питання проведення спіль-

них правопросвітницьких заходів, спрямованих на вироблення навичок вихо-

вання дітей, покращення взаєморозуміння та поліпшення діалогу батьки-діти. 

При обговорюванні плану інтегратор місцевого центру запропонувала ряд те-

матичних семінарів таких як: «Порядок стягнення аліментів», «Виїзд з дитиною 

за кордон», «Податкові знижки на навчання». Також темою дискусії стало об-

говорення новоприйнятого Закону України “Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо протидії булінгу”, а саме щодо визначення пока-

рання за приховування випадків булінгу педагогами. 
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22 квітня 2019 року заступник 

начальника відділу правопросвітництва та  

надання безоплатної правової допомоги, в 

рамках загальнонаціонального правопро-

світницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” на 

базі Старокостянтинівського районного цен-

тру культури імені В. Ножки, організувала і 

провела тематичну бесіду для працівників 

закладу на тему: “Безоплатна правова  до-

помога – допомога, що гарантується держа-

вою”. Під час заходу фахівець місцевого центру зупинилась на аспектах безо-

платної первинної та вторинної  правової допомоги, категоріях осіб, які мають 

право на отримання вторинної правової допомоги, акцентувала увагу на якості 

надання зазначеної допомоги та переліку документів, які підтверджують нале-

жність до однієї з категорій суб’єктів права на безоплатну вторинну правову до-

помогу. По завершенню заходу фахівець ознайомила присутніх із правопросвіт-

ницькою кампанією “Відповідальне батьківство”, а також надала для користу-

вання інформаційні матеріали розроблені в рамках кампанії. 

23 квітня 2019 року інтегратор Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги, в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!” організувала і провела на базі 

Старокостянтинівської центральної район-

ної бібліотеки лекцію на тему: “Правова до-

помога у випадках гендерної дискриміна-

ції”, для працівників закладу. Фахівець місцевого центру зупинилась на інстру-

ментах та механізмах захисту прав осіб, постраждалих від гендерної дискримі-

нації, покращення забезпечення рівного доступу до правосуддя, посилення вра-

хування гендерних аспектів при наданні безоплатної правової допомоги. При-

нагідно працівник місцевого центру розповіла про правові послуги, які можна 

отримати звернувшись до центру безоплатної вторинної правової допомоги. 

06 травня 2019 року заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної  правової допомоги, в рамках зага-

льнонаціонального правопросвітницького про-

екту “Я МАЮ ПРАВО!”, на базі архівного від-

ділу Старокостянтинівської районної держав-

ної адміністрації, для працівників установи 

провела інформаційну годину на тему: “Трудо-

ві правовідносини роботодавця із працівни-

ком”. Метою заходу було ознайомлення пра-

цівників з порядком укладення трудового дого-

вору, переліком документів, які надаються ро-

ботодавцю, з видами відповідальності при порушенні трудового законодавства, 
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а також порядком захисту порушених прав громадян через систему БВПД. 

10 травня 2019 року заступник нача-

льника відділу правопросвітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги, в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницько-

го проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, провела те-

матичну бесіду з працівниками редакції ін-

формаційно-аналітичного тижневика “Наше 

місто” на тему: “Правові аспекти охорони 

праці на підприємстві, в установі, організа-

ції”. Фахівець місцевого центру виокремила 

актуально значимі питання, які найчастіше постають перед роботодавцями і 

працівниками установ, а саме про проведення інструктажів для працівників  

при прийнятті на роботу для набуття навичок безпечних умов праці, про поря-

док проведення атестації робочих місць та зупинилась на алгоритмі дій при 

нещасних випадках на робочому місці. Крім того, фахівець місцевого центру 

акцентувала увагу на основних стратегічних завданнях системи безоплатної 

правової допомоги, ознайомила з метою та завданням правопросвітницької ка-

мпанії: “Відповідальне батьківство”. 

10 травня 2019 року, в рамках правопросвітницької кампанії «Відповіда-

льне батьківство» заступник начальника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід із батьками учнів Святецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Відповідальні батьки - захищені діти!”.  

Спеціалістом відділу роз’яснено, що основним завданням правопросвіт-

ницької кампанії є сприяння відповідальному ставленню батьків до своїх 

обов’язків по вихованню і належному утриманню дітей. Обговорили такі нага-

льні питання, як стягнення аліментів в порядку наказного провадження, умови 

виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків, отримання послуги 

“Муніципальна няня”, податкової знижки на навчання, інших стимулів та гара-

нтій.  

13 травня 2019 року заступником на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» з метою підвищення обізна-

ності населення Теофіпольського району про 

механізми реалізації та захисту прав дитини 

на належне утримання та безпечне освітнє 

середовище, у межах реалізації правопросвіт-

ницької кампанії «Відповідальне батьківст-
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во», проведено тематичну бесіду з працівниками служби у справах дітей Теофі-

польської райдержадміністрації та Теофіпольського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді. Під час зустрічі учасниками обговорено питання про-

ведення спільних правопросвітницьких заходів, спрямованих на вироблення 

навичок виховання дітей, покращення взаєморозуміння та поліпшення діалогу 

батьки-діти. Також обговорено форми проведення роз’яснювальних кампаній 

та організація повного супроводу сімей з дітьми з метою вирішення кризових та 

конфліктних ситуацій в родині. У свою чергу фахівцем бюро правової допомо-

ги запропоновано ряд тематичних семінарів таких як: «Порядок стягнення алі-

ментів», «Виїзд з дитиною за кордон», «Податкові знижки на навчання». 

16 травня 2019 року заступник на-

чальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної  правової допомоги 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги прийняла участь у презентації 

правопросвітницького проекту “МАМА 

МАЄ ПРАВО” для жінок, що готуються 

стати мамою на базі Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, спільно з 

працівниками Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області. Під час заходу юристка місцевого центру ознайомила майбутніх ма-

тусь з місією, баченням та цінностями системи безоплатної правової допомоги, 

видами послуг безоплатної правової допомоги за рахунок держави, зупинилась 

на категоріях осіб, які мають можуть отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу. Представники установ дійшли спільної згоди щодо проведення пра-

вопросвітницьких заходів для майбутніх батьків та здійснення консультування 

з питань сімейного права на базі жіночої консультації районної лікарні. 

17 травня 2019 року заступник на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги», з нагоди відзначення 

Всесвітнього Дня охорони праці, взяла 

участь у засіданні круглого столу, проведе-

ного на базі Теофіпольського районного 

відділу ДРАЦС Головного територіального 

управління юстиції в Хмельницькій області 

на тему: «Безпечне та здорове майбутнє 

праці». Учасники круглого столу відзначи-

ли, що проблема формування превентивної 

культури охорони праці на виробництві є 

нагальною та потребує постійної уваги як з боку державних органів, так і з боку 

роботодавців. По закінченню заходу учасниками вирішено спільними зусилля-

ми активізувати правопросвітницьку роботу в сфері охорони праці. Результатом 

зустрічі стало налагодження комунікації Бюро з фахівцями Теофіпольського 

району та партнерами, які надають різні види правових послуг. 
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     22 травня 2019 року інтегратором 

Старокостянтинівського місцевого  центру з 

надання безоплатної  вторинної правової до-

помоги, в рамках правопросвітницької кампа-

нії “Відповідальне батьківство”, проведено 

тематичну зустріч  із працівниками відділу 

освіти, молоді та спорту Старокостянтинівсь-

кої районної державної адміністрації на тему: 

“Концепція реалізації правопросвітницької 

кампанії “Відповідальне батьківство". Під час заходу фахівець місцевого 

центру виокремила п’ять питань, які найчастіше постають перед громадянами, 

а саме розмір, підстави  та порядок нарахування аліментів; нові правила виїзду 

з дитиною за кордон; порядок отримання податкової знижки на навчання, ін-

ших стимулів та гарантій та порядок отримання послуги “Муніципальна няня”. 

28 травня 2019 року заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, на базі Староко-

стянтинівського районного територіального 

центру соціального обслуговування, для пра-

цівників установи провела тематичну бесіду 

на тему: “Безоплатна правова допомога в 

Україні”. Під час зустрічі фахівець місцевого центру наголосила, що основною 

місією системи БВПД є захист прав людини шляхом забезпечення рівного дос-

тупу до правової інформації та правосуддя. Також фахівчиня центру ознайоми-

ла присутніх з основними положеннями Закону України «Про безоплатну пра-

вову допомогу», звернула увагу присутніх на категоріях осіб, які мають право 

на БВПД. 

31 травня 2019 року відбулося плена-

рне засідання двадцять восьмої сесії Теофі-

польської районної ради, участь у якому взя-

ла заступник начальника відділу «Теофіполь-

ське бюро правової допомоги». В ході засі-

дання розглянуто 18 питань, одним з яких 

було питання «Про Програму надання безо-

платної правової допомоги населенню Тео-

фіпольського району Хмельницької області на 2019-2020 роки». Фахівець бюро 

правової допомоги доповіла про необхідність та важливість прийняття Програ-

ми надання безоплатної правової допомоги населенню Теофіпольського району 

Хмельницької області на 2019-2020 роки. Заслухавши інформацію депутатами 

одноголосно прийнято рішення про затвердження Програми надання безоплат-

ної правової допомоги населенню Теофіпольського району на 2019-2020 роки. 

11 червня 2019 року фахівцями відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з працівниками 

Карабіївської сільської ради щодо порядку отримання безоплатної правової до-
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помоги на території району відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

11 червня 2019 року заступник дире-

ктора Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за ініціативи Управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ра-

ди, на базі Територіального центру соціаль-

ного обслуговування взяла участь у робочій 

нараді з питань взаємодії суб’єктів, що здій-

снюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На за-

сіданні обговорено механізми взаємодії, спрямованої на забезпечення комплек-

сного підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, пост-

раждалих від насильства, шляхом запобігання насильству, ефективного реагу-

вання на факти насильства, надання допомоги та захисту постраждалим особам 

та притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності. В ході 

засідання фахівець Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги зазначила про стан надання безоплатної 

правової допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та на-

голосила про позитивну практику розгляду справ у судах. 

12 червня 2019 року заступник дирек-

тора Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги провела тематичну бесіду 

для трудового колективу Старокостянтинів-

ського міськрайонного відділу філії Держав-

ної установи “Центр пробації” у Хмельниць-

кій області про концепцію правопросвітни-

цької кампанії “Відповідальне батьківство” 

та передала для ознайомлення інформаційні матеріали, виготовлені в рамках 

проекту. 

14 червня 2019 року, у день, коли відзначається Всесвітній день донора 

крові, в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!” фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги провели інформування щодо гарантованих 

державою прав донорів для працівників виконавчого ко-

мітету Старокостянтинівської міської ради. Фахівці міс-

цевого центру розяснювали, хто може бути донором, 

правила підготовки до донації краві, які пільги для доно-

рів гарантує закон. Так, донором може бути будь-який 

дієздатний громадянин України віком від 18 років, який 

пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає 

протипоказань, визначених Міністерством охорони здо-

ров’я України – роз’яснили фахівчині місцевого центру. 

Принагідно роздано серію буклетів на вказану тематику. 
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З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 

мережі параюристів для забезпечення консультування громадян відповідних 

територіальних громад проведено робочі зустрічі та наради з сільськими 

головами, головами територіальних громад та керівниками держаних органів 

які були передбачені у Плані роботи на ІІ квартал 2019 року та інші заходи, які 

працівниками були виконанні позапланово:  
 

Так, 09 квітня 2019 року заступник нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» взяла участь у засіданні робочої групи 

зі сприяння реагуванню на випадки захоплення 

земель аграріїв чи збіжжя під керівництвом пер-

шого заступника голови райдержадміністрації, 

Петра Вільшинського. Під час засідання членами 

робочої групи обговорено  питання щодо вико-

нання завдань оперативного штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоп-

лення земель аграріїв та збіжжя. 

 10 квітня 2019 року, з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально незахищени-

ми верствами населення Теофіпольського району, 

в приміщені Святецької сільської ради заступни-

ком начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено робочу зустріч із 

сільським головою, Катериною Базалійською, за-

для поширення інформації про функції Бюро, порядок отримання безоплатної 

первинної і вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Мі-

ністерства юстиції України. 

18 квітня 2019 року, в рамках роботи мобі-

льного консультаційного пункту, заступником на-

чальника відділу «Красилівське бюро правової 

допомоги» на базі Воскодавинської сільської ради 

Красилівського району проведено робочу зустріч 

з сільським головою, Ларисою Кухар, де обгово-

рено питання налагодження співпраці з надання 

правової допомоги для жителів с. Воскодавинці. 

Також наголошено про захист законних прав та інтересів громадян через си-

стему безоплатної правової допомоги та передано інфомаційний матеріал на 

правову тематику. 

Того ж дня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної право-

вої допомоги Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги  провела робочу зустріч з керівником 

апарату Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації, Андрієм Літвінчуком, під час якої 

обговорили необхідність налагодження співпраці та об’єднання зусиль, щодо 
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надання безоплатної правової допомоги громадянам, спільну стратегію розвит-

ку щодо інтеграції безоплатної правової допомоги для жителів сіл, використо-

вуючи механізм виїзних приймалень та залучення до співпраці сільських рад, 

налагодження механізму інформування голів сільських рад на тренінгах органі-

зованих Старокостянтинівською районної державної адміністрацією. 

03 травня 2019 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту, фахів-

цями відділу «Красилівське бюро правової 

допомоги» Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено робочу зустріч із 

Щиборівським сільським головою, Іваном 

Болюхом, де обговорено порядок надання бе-

зоплатної правової допомоги та поінформо-

вано про правопросвітницьку кампанію “Відповідальне батьківство” та переда-

но для ознайомлення інформаційні матеріали на правову тематику. 

07 травня 2019 року з метою розши-

рення доступу до безоплатної правової допо-

моги та можливості її отримання соціально 

незахищеними верствами населення Краси-

лівського району в приміщені Дружнеського 

старостинського округу Красилівської міської 

ради фахівці відділу «Красилівське бюро пра-

вової  допомоги» провели робочу зустріч із 

виконувачем обов’язків старости, Валентиною Семенчук. В рамках правопрос-

вітницької кампанії “Відповідальне батьківство” повідомили про заходи, які 

проводяться в рамках кампанії, а саме щодо розміру, підстав та порядку нараху-

вання аліментів; нових правил виїзду з дитиною за кордон; порядку отримання 

податкової знижки на навчання; порядку отримання послуги “Муніципальна 

няня”. 

14 травня 2019 року, в рамках роботи мобільно-

го консультаційного пункту, заступник начальника від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допомоги», Алла 

Казюк, провела на базі Волицької сільської ради Теофі-

польського району робочу зустріч із сільським головою, 

Василем Гуральником, під час якої в рамках правопрос-

вітницької кампанії “Відповідальне батьківство”, обго-

ворили актуальні питання, які висвітлюються в рамках 

кампанії, а саме розмір, підстави та порядок нарахуван-

ня аліментів, нові правила виїзду з дитиною за кордон, 

порядок отримання податкової знижки на навчання, по-

рядок отримання послуги “Муніципальна няня”. Також 

проведено бесіду з директором Волицької загально-

освітньої школи I-II ступенів, Галиною Гуральник, сто-

совно положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії 
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булінгу (цькуванню)», який набув чинності 19 січня 2019 року.  

22 травня 2019 року заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги, в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», організувала й 

провела зустріч інформативного характеру із 

соціальним партнером місцевого центру гро-

мадською організацією “Коло довіри” в особі 

голови організації, Олександром Ковалем. Під час зустрічі обговорено важли-

вість інформування громадян про доступ до безоплатної правової допомоги та 

необхідність посилення співпраці у напрямку спільного проведення правопрос-

вітницьких заходів для громадян усіх соціальних груп. По завершенню зустрічі 

фахівець місцевого центру надала для членів громадської організації “Коло до-

віри” друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги для користу-

вання й розповсюдження серед населення. 

23 травня 2019 року з метою розширен-

ня доступу до безоплатної правової допомоги 

та можливості її отримання соціально незахи-

щеними верствами населення на базі Заслуч-

ненської сільської ради Красилівського району 

фахівцями відділу ”Красилівське бюро право-

вої допомоги” проведено робочу зустріч із сек-

ретарем Заслучненської сільської ради, Світла-

ною Дашевською, під час якої фахівці бюро по-

інформували про концепцію правопросвітницької кампанії “Відповідальне ба-

тьківство” та повідомили про актуальні питання кампанії, а саме про розмір, пі-

дстави та порядок нарахування аліментів, правила виїзду з дитиною за кордон, 

порядок отримання податкової знижки на навчання тощо. Також для секретаря 

сільської ради передано інформаційні буклети з роз'ясненням норм чинного за-

конодавства. 

29 травня 2019 року заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги взяла 

участь у засіданні Координаційної ради з пи-

тань сім‘ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім‘ї та 

протидії торгівлі людьми. Зустріч відбулася на 

базі Старокостянтинівського територіального центру соціального обслугову-

вання. На засіданні обговорили практичні питання взаємодії між суб‘єктами на-

дання соціальних послуг та напрямки посилення співпраці. В ході засідання 

фахівець місцевого центру зазначила, на яких підставах надається безоплатна 
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правова допомога, та які документи підтверджують віднесення громадян до ка-

тегорії малозабезпечених, також надала ряд правових консультацій щодо прак-

тичного застосування сімейного законодавства під час розгляду судових справ. 

06 червня 2019 року фахівчині Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги зустрілися з секретарем Сербинівської 

сільської ради, Оксаною Бачук, з якою обго-

ворили питання співпраці для поліпшення 

доступу жителів територіальної громади до 

правової допомоги. В межах правопросвіт-

ницької кампанії «Відповідальне батьківст-

во» зупинилися, зокрема, на таких питаннях, як отримання послуги «муніципа-

льна няня», правила виїзду з дитиною за кордон та податкова знижка на на-

вчання. 

11 червня 2019 року фахівцями відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

здійснено виїзд мобільного пункту консуль-

тування з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги до села Карабіївка Теофі-

польського району, де, принагідно, проведе-

но зустріч із секретарем Карабіївської сіль-

ської ради, Людмилою Коломійчук. Говори-

ли про важливі питання в межах інформа-

ційної кампанії «Відповідальне батьківство»: 

розмір, підстави та порядок нарахування 

аліментів, правила виїзду з дитиною за кордон, порядок отримання податкової 

знижки на навчання та інші гарантії. Крім цього, оюговорили порядок отри-

мання безоплатної правової допомоги на території району відповідно до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу».  

13 червня 2019 року директор Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги, Олександр Петлюк, провів робочу зу-

стріч із начальником Центру надання адміні-

стративних послуг Старокостянтинівської 

районної державної адміністрації, Людми-

лою Опанчук. Під час зустрічі керівники об-

говорили можливості поглиблення співпраці 

між установами, проведення спільних правопросвітницьких заходів та взаємодії 

під час реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”. Також досягли згоди щодо подальшого консультування гро-

мадян під час дистанційних консультаційних пунктів на базі Центру надання 

адміністративних послуг Старокостянтинівської райдержадміністрації. 
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14 червня 2019 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту, фахі-

вцями відділу «Красилівське бюро правової 

допомоги» на базі Котюржинецької сільсь-

кої ради Красилівського району проведено 

зустріч із сільським головою Казимиром 

Красуцьким, під час якої  обговорили пер-

спективи подальшої співпраці. Фахівеці бю-

ро правової допомоги роз’яснили процедуру 

доступу до безоплатної правової допомоги 

для громадян, а також поінформували про 

правопросвітницьку кампанію «Відповідальне батьківство» та її завдання. 
 

26 червня 2019 року головний спеці-

аліст відділу «Красилівське бюро правової 

допомоги» провела робочу зустріч із стар-

шим інспектором Красилівського районного 

сектору Державної установи “Центр проба-

ції” у Хмельницькій області, майором внут-

рішньої служби Сергієм Кривинчуком. 

Представниками обох сторін у ході зустрічі 

обговорено найбільш проблемні питання з 

якими часто звертаються особи засуджені до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, зокрема, це реєстрація за місцем 

проживання, офіційне працевлаштування, розірвання шлюбу та стягнення алі-

ментів та та способи їх вирішення. 
 

27 червня 2019 року фахівці Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги під час роботи мобільного консуль-

таційного пункту на базі Вербородинської 

сільської ради Старокостянтинівського ра-

йону провели робочу зустріч із секретарем 

сільської ради, Любов’ю Сидорук. Під час 

зустрічі обговорено основні проблеми пра-

вового характеру, які виникають у мешканців територіальної громади та надано 

в користування інформаційно-роз’яснювальні матеріали. Також працівниками 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги надано методичні рекомендації щодо надання первинної 

правової допомоги органами місцевого самоврядування. 

 
 

На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-

стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-

мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та ветеранів: 
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17 квітня 2019 року фахівці відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” 

провели робочу зустріч з головою Громадсь-

кої організації “Красилівська міська рада ве-

теранів Хмельницької області”, Володими-

ром Боднарчуком, під час якої обговорено 

питання взаємодії шляхом укладання мемо-

рандуму про співпрацю. Під час зустрічі 

визначено основні напрями та приорітети 

співробітництва між Красилівською міською радою ветеранів Хмельницької 

області та Красилівським бюро правової допомоги щодо надання правової 

інформації, а також проведення спільних заходів та надання адресної правової 

допомоги.   

07 травня 2019 року заступник нача-

льника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги прове-

ла інформаційну годину для представників 

громадської організації “Учасники АТО Ста-

рокостянтинівщини” на тему: “Правовий за-

хист та пільги для учасників бойових дій”, 

під час якої обговорили актуальні питання 

правого захисту військовослужбовців, серед 

яких проблемні аспекти щодо виділення зе-

мельних ділянок, звільнення з військової служби, розірвання контрактів, випла-

та грошового забезпечення, надання відпусток, медичне забезпечення учасників 

АТО та бойових дій, виплата соціальної допомоги тощо. На робочій зустрічі го-

лова громадської організації, Віталій Петасюк, та представник Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

дійшли згоди щодо об’єднання зусиль задля підвищення правової обізнаності 

учасників АТО Старокостянтинівщини. Для користування членами громадської 

організації  надано інформаційні матеріали, пам’ятки, буклети та плакати з ак-

туальними правовими консультаціями та роз’ясненнями. 

 

[1.2] Проведення регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро пра-

вової допомоги та адвокатів у місцевих ЗМІ 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 

09 квітня 2019 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської районної державної адміні-

страції, в межах загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 

опубліковано інформаційний матеріал на тему: 

«Щодо пільг від сплати земельного податку». 
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10 квітня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-

нії озвучено консультаційний матеріал на тему: «Право на відшкодування пос-

луги «Муніципальна няня». 

12 квітня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-

нії озвучено матеріал на тему: «Що потрібно знати про другий тур виборів Пре-

зидента України 2019 року». 

15 квітня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-

нії озвучено матеріал на тему: «Новий порядок стягнення аліментів». 

16 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради 

висвітлено чергове засідання правового лекторію «Закони нашого життя» за 

участі фахівців Красилівського бюро правової допомоги Старокостянтинівсько-

го місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

23 квітня 2019 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської районної державної адмініс-

трації опубліковано інформаційний матеріал про 

діяльність Теофіпольського бюро правової допо-

моги за І квартал 2019 року. 
 

 26 квітня 2019 року в місцевій газеті 

“Життя Старокостянтинівщини” опубліковано 

матеріал на тему: “Результативні показники дія-

льності Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги за І квартал 2019 року”. 

13 травня 2019 року,  в межах правопросвітницької кампанії “Відповіда-

льне батьківство” на офіційному веб-сайті Теофі-

польської районної державної адміністрації висві-

тлено правопросвітницький захід організований 

та проведений заступником начальника Теофі-

польського бюро правової допооги Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги на тему: “Відпо-

відальне батьківство”. 

23 травня 2019 року на офіційних веб-сайтах Красилівської міської ради 

та красилівської районної державної адміністрації, в рамках правопросвітниць-

кої кампанії «Відповідальне батьківство» висвітлено інформаційний матеріал, 

підготовлений фахівцями Красилівського бюро правової допомоги, на тему: 

«Як працює соціальна програма "Муніципальна няня". 

15 травня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Права дитини на аліменти». 

20 травня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Правопросвітницька кампанія Міністерства 
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юстиції України « Відповідальне батьківство». 

29 травня 2019 року на офіційному 

веб-сайті Теофіпольської районної держав-

ної адміністрації, в межах загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”, опубліковано інформа-

ційний матеріал на тему: «Банкрутство фі-

зичної особи-підприємця». 

29 травня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Обмеження права виїзду за кордон». 

27 червня 2019 року в щотижневій 

газеті “Життя Теофіпольщини”, в рамках 

загальнонаціонального право просвітниць-

кого проекту «Я МАЮ ПРАВО!», заступни-

ком начальника відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» опубліковано інфо-

рмаційний матеріал на тему: «Банкрутство 

фізичної особи-підприємця». 
 

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги на офіційному веб-сайті Регіонального центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та сторінці Ре-

гіонального центру у соціальній мережі Facebook   

 

14 травня 2019 року, 05 червня 2019 року та 19 червня 2019 року опу-

бліковано успішні справи на теми: "Право клієнтки на спадщину визнали в су-

довому порядку", "Адвокат довів протиправність відмови управління ПФУ в 

призначенні пільгової пенсії" та "Фахівчиня місцевого центру довела факт на-

лежності клієнтці архівної довідки про стаж роботи".  

Окрім цього, у районах систематично проводились вуличні інформування 

громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також інфор-

мування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з на-

дання БВПД. 

Так, 22 травня 2019 року заступником начальника відділу «Теофіпольське 

бюро правової допомоги» проведено вуличне інформування для жителів села 

Гальчинці Теофіпольського району. Фіхівцями Старокостянтинівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в рамках зага-

льнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», прове-

дено вуличне інформування жителів села Ілляшівка 23 травня 2019 року, села 

Сербинівка 06 червня 2019 року, а жителів села Вербородинці поінформовано 

про послуги системи БПД 27 червня 2019 року. 

. 
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[1.3] Розширення доступу до БПД, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 

протягом ІІ кварталу 2019 року Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 19 виїздів 

мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 4 виїздів до громадян за місцем їх проживання з 

метою надання адресної правової допомоги та забезпечено роботу 33 

дистанційних пунктів консультування в центрах зайнятості, центрах надання 

адміністративних послуг та інших установах:  

 

03 квітня 2019 року в приміщенні Красилівського районного сектору фі-

лії Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області фахівці відді-

лу «Красилівське бюро правової допомоги» провели дистанційний консульта-

тивний пункт, метою якого є надання  консультацій громадянам, що перебува-

ють на обліку в Красилівському районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Хмельницькій області, що вчинили правопорушення, а та-

кож потребують правової допомоги. Для отримання консультацій звернулись 

п’ять громадян. 
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05 квітня 2019 року на базі Центра-

льної бібліотеки Красилівської міської ра-

ди фахівці відділу «Красилівське бюро 

правової допомоги» провели Skype-

консультування жителів села Кульчинки 

Красилівської міської об’єднаної терито-

ріальної громади. Для отримання консуль-

тацій звернулися четверо громадян. Жите-

лі села Кульчинки зверталися з питаннями 

щодо розірвання шлюбу, порядку отри-

мання земельної ділянки учасниками АТО, порядку поновлення строку на при-

йняття спадщини тощо. 

09 квітня 2019 року, в рамках роботи мобільного консультаційного пун-

кту відділу «Красилівське бюро правової допомоги» спеціалістами відділу 

”Красилівське бюро правової допомоги” проведено виїзний прийом громадян 

на базі Яворовецької сільської ради Красилівського району для надання право-

вої допомоги та юридичних консультацій жителям села Яворівці. За отриманям 

первинної правової допомоги звернулися троє громадян. Звернення, зокрема, 

стосувалися спадкового та житлового права. Громадянам надано консультації з 

вказаних питань. 

10 квітня 2019 року в приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг 

Красилівської районної державної адміні-

страції головним спеціалістом відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» 

проведено дистанційний консультативний 

пункт, метою якого є розширення доступу 

до безоплатної  правової допомоги та мо-

жливості її отримання громадянами. Для 

отримання консультацій звернулися троє 

громадян. Питання, з якими звертались громадяни стосувались права 

cоціального забезпечення, земельного та сімейного права. Працівником відділу 

надано консультації, роз’яснено  норми чинного законодавства. 

10 квітня 2019 року з метою роз-

ширення доступу до системи безоплатної 

правової допомоги, фахівці Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги 

провели  виїзний прийом громадян на базі 

Великомацевицької сільської ради Старо-

костянтинівського району. Під час роботи 

пункту консультування з правовими кон-

сультаціями до фахівців звернулися четверо громадян. Основні питання, з яки-

ми зверталися громадяни стосувалися порядку перерахунку пенсії посадовій 

особі органу місцевого самоврядування, порядку виплати компенсацій та над-

бавок для дітей війни, порядку переоформлення спадщини тощо. 
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16 квітня 2019 року заступником директора Старокостянтинівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпече-

но роботу дистанційного консультативного пункту громадян на базі Старокос-

тянтинівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості 

з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та можливості 

її отримання соціально незахищеними верствами населення. До фахівця за 

отриманням первинної правової допомоги звернулись троє мешканців Староко-

стянтинівщини. 

22 квітня 2019 року в рамках робо-

ти мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги заступник начальника відділу 

«Теофіпольського бюро правової допомо-

ги» провела виїзний прийом громадян на 

базі Лідихівської сільської ради Теофі-

польського району для надання правової 

допомоги та юридичних консультацій жи-

телям громади. За консультаціями звернулися четверо громадян, зокрема пи-

тання стосувались права соціального забезпечення та цивільного права. 

24 квітня 2019 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро пра-

вової  допомоги” забезпечено роботу дис-

танційного консультативного пункту гро-

мадян на базі Красилівсьої районної філії 

Хмельницького обласного центру зайня-

тості з метою розширення доступу до без-

оплатної правової допомоги та можливості 

її отримання соціально незахищеними 

верствами населення. До фахівців за отри-

манням первинної правової допомоги звернулись двоє мешканців Красилівсь-

кого району. Звернення стосувалися права соціального забезпечення та трудо-

вого права. Громадянам надано правові консультації та надано інформаційні 

буклети на правову тематику. 

Того ж дня заступником начальника 

відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» забезпечено роботу дистанційно-

го консультативного пункту громадян на 

базі Центру надання адміністративних по-

слуг Теофіпольської районної державної 

адміністрації. За консультаціями з право-

вих питань до фахівця звернулися троє 

громадян. Громадянам надано консульта-

ції з вказаних питань та роздано інфор-

маційні буклети на правову тематику. 
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 02 травня 2019 року фахівцями 

відділу «Красилівське бюро правової до-

помоги» забезпечено роботу дистанційно-

го консультативного пункту громадян на 

базі Красилівського районного сектору 

філії Державної установи  “Центр проба-

ції“ в Хмельницькій області. До 

працівників бюро за отриманням первин-

ної правової допомоги звернулись четверо 

мешканців Красилівського району. Звер-

нення стосувалися сімейного, спадкового 

та земельного права. Усім громадянам надано правові консультації, а також ін-

формаційні буклети на правову тематику. 

07 травня 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної право-

вої допомоги та можливості її отримання соціально незахищеними верствами 

населення Красилівського району в приміщені Дружнеського старостинського 

округу Красилівської міської ради проведено виїзний прийом громадян за учас-

тю фахівців відділу «Красилівське  бюро  правової  допомоги». За отриманням 

консультацій з правових питань до спеціалістів бюро правової допомоги звер-

нулися двоє громадян. Місцеві жителі з'ясовували питання щодо земельного 

права та права соціального забезпечення.  

 08 травня 2019 року начальником 

відділу правопросвітництва та надання бе-

зоплатної правової допомоги забезпечено 

роботу дистанційного консультативного 

пункту громадян в приміщенні Старокос-

тянтинівського міськрайонного відділу фі-

лії Державної установи “Центр пробації” у 

Хмельницькій області з метою розширен-

ня доступу до безоплатної правової допо-

моги та можливості її отримання особами 

засудженими до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, які перебувають на обліку уповноваженого органу пробації. 

За отриманням консультацій з правових питань до фахівця звернулися четверо 

громадян Старокостянтинівщини, які отримали правові консультації та роз'яс-

нення норм чинного законодавства. 

 14 травня 2019 року в рамках ро-

боти мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, заступник начальника відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Алла Казюк провела «виїзний» прийом 

громадян на базі Волицької сільської ради 

Теофіпольського району для надання пра-

вової допомоги та юридичних консульта-
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цій жителям громади. За консультаціями звернулися четверо громадян, зокрема 

питання стосувались сімейного, спадкового права та права соціального забез-

печення. 

 15 травня 2019 року фахівці відді-

лу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

забезпечили роботу мобільного консуль-

таційного пункту на базі Іршиківської 

сільської ради Старокостянтинівського 

району. За отриманням консультацій з 

правових питань до спеціалістів місцевого центру звернулися четверо грома-

дян. Місцеві жителі з'ясовували питання щодо земельного, спадкового та сі-

мейного права. 

16 травня 2019 року начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги забезпечила роботу дистанційного консульта-

тивного пункту громадян на базі Центру надання адміністративних послуг Ста-

рокостянтинівської районної державної адміністрації. В ході прийому громадян 

до фахівця звернулися троє мешканців Старокостянтинівщини, які отримали 

правові консультації та роз'яснення норм чинного законодавства з питань щодо 

підстав набуття права власності на майно за набувальною давністю, порядку 

оформлення спадщини, підстав для обміну паспорта громадянина України. 

 22 травня 2019 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги, заступ-

ник начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги здійснла виїзний прийом 

громадян на базі Гальчинецької сільської ради 

Теофіпольського району. За консультаціями до 

фахівця бюро правової допомги звернулися троє 

громадян з питань земельного та трудового  

права. 

 27 травня 2019 року в приміщенні Старокостянтинівської центральної 

районної бібліотеки фахівець Старокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги провела Skype-консультування з 

жителями села Миролюбне. Особи, що зве-

ртались, отримали консультації щодо по-

рядку присвоєння кадастрового номеру зе-

мельній ділянці та порядку укладення дого-

вору оренди земельної ділянки. Під час 

консультування громадян поінформовано 

про порядок надання безоплатної  вторин-

ної  правової допомоги. 
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 27 травня 2019 року працівники Те-

офіпольського бюро правової допомоги за-

безпечили надання адресної правової допо-

моги громадянам, які не можуть самостійно 

пересуватись, надали правову допомогу за 

місцем проживання. При зустрічі з пенсіо-

нером смт. Теофіполь,  Неонілою Гребінь, 

1938 року народження, обговорювалися різ-

ні питання важливі для громадян похилого 

віку. Зокрема, обговорено питання щодо на-

дбавок до пенсії в 2019 році, як працює монетизація субсидії, підстави визнання 

заповіту недійсним та багато інших питань. 

 30 травня 2019 року заступником дирек-

тора Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання вторинної правової допомоги забез-

печено роботу дистанційного пункту консуль-

тування громадян на базі Центру надання адмі-

ністративних послуг Старокостянтинівської ра-

йонної державної адміністрації. За отриманням 

правових консультацій до фахівця звернулись 

троє мешканців Старокостянтинівського райо-

ну. Усім громадянам надано первинну правову 

допомогу. Фахівцем місцевого центру 

розповсюджено серед громадян інформаційні 

буклети на правову тематику. 

 06 червня 2019 року мобільні кон-

сультаційні пункти для мешканців сільсь-

кої місцевості організували фахівчині Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Прийом громадян здійснювали 

на базі Сербинівської та Ладигівської сіль-

ських рад. Громадяни зверталися до юрис-

ток з питань цивільного, сімейного, земе-

льного та спадкового законодавства, зок-

рема щодо підстав та порядку визнання особи недієздатною, приватизації земе-

льної ділянки, порядку прийняття спадщини тощо. Кожен, хто потребував пра-

вничої допомоги, отримав вичерпну консультацію та роз’яснення порядку дій 

для вирішення проблеми. 

Того ж дня з метою розширення доступу до безоплатної правової допо-

моги та можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення 

Красилівського району на базі Великозозулинецької  сільської ради  Красилів-

ського  району проведено виїзний прийом громадян за участю заступника нача-

льника відділу ”Красилівське  бюро  правової  допомоги”. До фахівця зверну-

лися троє  громадян, які потребували правових консультацій. 
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10 червня 2019 року заступником на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» забезпечено роботу дистан-

ційного консультативного пункту громадян в 

режимі Skype-зв'язку, в межах програми «Біб-

ліоміст», на базі Теофіпольської районної бі-

бліотеки з метою розширення доступу до без-

оплатної правової допомоги та можливості її 

отримання соціально незахищеними верства-

ми населення. За консультаціями з правових 

питань до фахівця звернулися двоє громадян. 

Питання, з якими зверталися громадяни стосувалися права пенсійного та соціа-

льного забезпечення. Правником надано роз'яснення згідно норм чинного зако-

нодавства. 

14 червня 2019 року, в рамках роботи мобільного консультаційного пун-

кту, фахівцями відділу «Красилівське бюро правової допомоги» проведено виї-

зний прийом громадян на базі Котюржинецької сільської ради Красилівського 

району для надання правової допомоги та юридичних консультацій жителям сіл 

Котюржинці та Марківці. Задля отримання консультацій до юристів бюро пра-

вової допомоги звернулись четверо громадян, яким надано роз’яснення щодо  

розірвання шлюбу, порядку стягнення аліментів, порядку  приватизації земель-

ної  ділянки тощо. 

25 червня 2019 року головним спеціа-

лістом відділу ”Красилівське бюро правової  

допомоги” забезпечено роботу консультацій-

ного пункту на базі Вереміївського будинку-

інтернату для громадян похилого віку та ін-

валідів для надання правової допомоги. Для 

отримання консультацій звернулися шестеро 

громадян, які отримали первинну правову 

допомогу з питань перерахунку пенсії, по-

рядку стягнення аліментів на утримання не-

працездатних батьків, отримання державної 

соціальної допомоги дітям війни тощо. Також розповсюджено інформаційні бу-

клети з роз'ясненням чинного законодавства. 

25 червня 2019 року головним спеціаліс-

том відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» забезпечено роботу дистанційного кон-

сультативного пункту громадян в режимі Skype-

зв'язку програми «Бібліоміст» в приміщенні Те-

офіпольської районної бібліотеки. За консульта-

ціями з правових питань звернулися двоє грома-

дян. Звернення стосувалися цивільного та земе-

льного права. Правником надано роз'яснення 

згідно норм чинного законодавства. 
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 26 червня 2019 року головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» забезпечено роботу мобільного пункту консультування 

на базі Великолазучинської сільської ради Теофіпольського району. Під час ро-

боти пункту консультування з правовими консультаціями до фахівця бюро пра-

вової допомоги звернулися двоє громадян, яких цікавили питання земельного 

та спадкового права. Під час виїзду розповсюджено інформаційні буклети та 

плакати на правову тематику. 

26 червня 2019 року головний спе-

ціаліст відділу «Красилівське бюро право-

вої допомоги» забезпечила роботу дистан-

ційного консультативного пункту громадян 

в приміщенні Красилівської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнято-

сті з метою розширення доступу до безо-

платної правової допомоги та можливості її 

отримання соціально незахищеними верст-

вами населення. За отриманням консультацій з правових питань звернулися 

двоє громадяни, яких цікавили питання спадкового права та права соціального 

забезпечення.  

27 червня 2019 року головним спе-

ціалістом відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» забезпечено роботу 

дистанційного консультативного пункту 

громадян на базі Центру надання адмініст-

ративних послуг Теофіпольської районної 

державної адміністрації з метою розши-

рення доступу до безоплатної правової до-

помоги та можливості її отримання соціа-

льно незахищеними верствами населення. 

Зокрема, за консультаціями звернулися 

троє громадян з питань соціального забезпечення, земельного та цивільного 

права. 

27 червня 2019 року начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами забезпечила роботу дис-

танційного консультативного пункту громадян в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної адмініст-

рації. З метою отримання роз'яснень чинного законодавства до фахівця центру 

звернулися двоє громадян, які отримали консультації з питань порядку земель-

ного права.   

Під час проведених виїздів мобільних консультаційних пунктів поширено 

інформаційні матеріали про роботу місцевого центру правової допомоги та до-

ведено до відома порядок звернення для отримання безоплатної правової допо-

моги.  В Старокостянтинівському місцевому центрі з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні 

умови для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. Доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 25 громадянам.  
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Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД  

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи:  
 

15 квітня 2019 року директором Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександром Пет-

люком, проведено оперативну нараду з працівниками місцевого центру щодо 

підбиття підсумків діяльності Старокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги за І квартал 2019 року. Того ж 

дня для працівників Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги, зокрема для працівників бюро правової 

допомоги у режимі Skype-зв'язку, директором місцевого центру Олександром 

Петлюком, проведено внутрішнє навчання на тему: “Правила етичної поведінки 

працівників системи надання безоплатної правової допомоги”. 

10 травня 2019 року директором 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Олександром Петлюком, забез-

печено проведення оперативної наради з 

працівниками місцевого центру про стан 

діяльності відділів Старокостянтинівсько-

го місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. Того ж 

дня для працівників Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зо-

крема для працівників бюро правової допомоги у режимі Skype-зв'язку, дирек-

тором місцевого центру, Олександром Петлюком, проведено внутрішнє навчан-

ня на тему: “Організація охорони праці на підприємстві, в установі, ор-

ганізації”. 

07 червня 2019 року директором 

Старокостянтинівського місцевого цен-

тру з надання безопалатної вторинної 

правової допомоги, Олександром Пет-

люком, проведено оперативну нараду з 

працівниками місцевого центру про стан 

діяльності відділу правопросвітництва 

та надання безаплотної правової допомо-

ги Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Того ж дня для 

працівників Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, зокрема для працівників бюро правової допомоги 

у режимі Skype-зв'язку, директором місцевого центру, Олександром Петлюком, 

проведено внутрішнє навчання на тему: «Порядок роботи зі спеціальним про-

грамним забезпеченням «КІАС». 
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11-12 червня 2019 року забезпечено 

участь заступника начальника відділу право-

просвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги у дводенному тренінгу на тему: 

“Особливості надання допомоги постраждалим 

від домашнього та ґендерно зумовленого наси-

льства”, який організовано Координаційним 

центром з надання правової допомоги у парт-

нерстві з громадською організацією «Ла Страда 

– Україна» в приміщенні правового клубу 

PRAVOKATOR у м. Київ. Протягом двох днів 

представниці міжнародного жіночого правоза-

хисного центру «Ла Страда-Україна» навчали 

юристів розпізнавати види насильства, визначати агресора та постраждалу осо-

бу, спілкуватися із з постраждалими від ґендерно обумовленого насильства. 

18 червня 2019 року в приміщенні Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели обмін дос-

відом між працівниками місцевого центру та Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Досвід пе-

реймали заступник директора Старокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги, Марина Цісар, та начальник 

відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи 

з її надавачами, Марія Гаврилюк.  

 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-

ги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-

тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги, відповідно до наказу Старокостянтинівського місцевого центру від 

18.06.2019 року №18/01.1-02, утворено робочу групу щодо підготовки правових 

консультацій. Робочою групою, з урахуванням положень зазначеного наказу, 

здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених кон-

сультацій на платформі “WikiLegalAid”. 
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Розділ ІІІ.  Децентралізація системи БПД 

 

На виконання плану роботи щодо участі у засіданнях керівної ради, 

директором Центру взято участь у засіданнях щодо розгляду актуальних 

питань діяльності.  

 

22 квітня 2019 року директор Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександр Петлюк, у ре-

жимі Skype-зв'язку, взяв участь у засіданні керівної ради директорів регіональ-

ного та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області щодо підбиття підсумків діяльності місцевих центрів за І 

квартал 2019 року. 

 

11 червня 2019 року директор Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександр Петлюк, у  

Skype-режимі взяв участь у засіданні керівної ради директорів регіонального та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмель-

ницькій області щодо проведення публічних закупівель товарів робіт і послуг 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької 

області та використання місцевими центрами системи дистанційного обслуго-

вування «Клієнт – Казна».  
 

 

Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 квітня по 27 червня 2019 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 1039 звернень клієнтів. Для 971 громадянина надано первинну 

правову допомогу, а 68 громадян подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

65 рішень про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 18 

доручень адвокатам та 55 – штатним працівникам для оформлення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 3 

письмовим зверненням у наданні БВПД відмовлено. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в ІІ кварталі 2019 року 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенапра-

влень до 

інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

345 310 35 0 

2  Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

262 237 25 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

432 424 8 0 

 Разом по МЦ 1039 971 68 0 

 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного — 185 (17,8%),  

іншого цивільного — 178 (17,1%), 

соціального забезпечення — 155 (14,9%),  

житлового — 107 (10,3%), 

земельного — 106 (10,2%),  

з інших питань — 88 (8,5%),  

спадкового — 85 (8,2%),   

трудового — 50 (4,8%),  

адміністративного — 46 (4,4%),  

з питань виконання судових рішень — 19 (1,8%),  

медичного — 12 (1,2%),  

договірного — 8 (0,7%),  

з не правових питань — 0 (0%). 
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Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 

 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 464 

(44,6%); понад 60 років — 353 (34%); від 18 до 35 років — 216 (20,8%); до 18 

років — 6 (0,6%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від жінок — 598 (57,6%), а від 

чоловіків — 441 ( 42,4%).   
 

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

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від 

малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) — 37 (59,6%), осіб з інвалідністю — 13 

(21%), ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 8 (13%), осіб, які 

постраждали від домашнього насильства — 3 (4,8 %), осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 1 (1,%). 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

мають право на отримання БПД. 

 

 

 

 

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

звітний період: 

● здійснено 19 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 33 ди-

станційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультацій-

них пунктів склала 174 особи, в тому числі 75 осіб звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 

99 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 9 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 130 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 53 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 21 інформаційний матеріал з питань надання БВПД. 

● надано 25 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в ІІ кварталі 2019 року 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

19/75 21/99 9 53 25 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

6/23 7/21 3 17 8 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

7/22 4/31 3 9 4 

 

 


