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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

 Кам’янець-Подільським МЦ 
у І кварталі 2016 року  

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами роботи 

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

Рівень доступу людей, що проживають в певному населеному пункті, до соціальної та 
правової допомоги часто буває суттєво обмеженою. Так, мешканці сіл, на відміну від мешканців 
міст та селищ, мають доступ до набагато меншої кількості ресурсів, де можна отримати правову 
допомогу.  

Так, протягом першого кварталу 2016 року місцевим центром з надання вторинної 
безоплатної правової допомоги області було здійснено 9 виїздних мобільних пунктів та 
забезпечено діяльність 6 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, 
зокрема у постійно працюють пункти скайп-консультування на базі бібліотек «Бібліоміст», , 
також парцівники місцевого ценру за потреби виїжджають до дистанційних мобільних пунктів 
для надання правової допомоги вразливим категоріям населення. 

Наприклад, 14 січня 2016 року 
начальник відділу попередньої роботи з 
клієнтами Кам’янець - Подільського місцевого 
центру Задорожна А.В. та головний спеціаліст 
відділу взаємодії з суб'єктами надання 
первинної правової допомоги Пархоменко В.О. 
здійснили черговий робочий візит до 
Новоушицького району. 

Виїзний прийом громадян, як і було 
заплановано проведено в приміщенні 
Новоушицького управління юстиції, де у цей 
день за правовою допомогою звернулось троє громадян з питань сімейних правовідносин, 
виконання виконавчого провадження та визнання права власності на транспортний засіб. 
 Пархоменком В.О. було проведено зустрічі із головою Новоушицької районної ради О.Д. 
Процишем та головою Новоушицької селищної ради О.В. Московчуком, під час яких 
презентовано та передано проекти цільових програм з надання безоплатної первинної правової 
допомоги населенню на 2016 рік для внесення її на розгляд сесій у новому скликанні.  
 

09 березня 2016 року заступник начальника 

відділу попередньої роботи з клієнтами Кам’янець - 

Подільського місцевого центру Петрунькова Т.Ф. та 

головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами 

надання первинної правової допомоги Пархоменко В.О. 

здійснили черговий робочий візит до Чемеровецького 

району. 

Як було і заплановано виїзний прийом 

громадян, проведено в приміщенні Чемеровецького 

районного управління юстиції, де у цей день за правовою допомогою звернулось четверо 

громадян з питань сімейних правовідносин, виконання виконавчого провадження та 

оформлення спадщини. 
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Пархоменком В.О. було проведено зустрічі із начальником відділу ДРАЦС 

Чемеровецього РУЮ, начальником Чемеровецького поштового відділення, під час яких було 

досягнуто домовленості впровадження дієвих механізмів співпраці з надання правової 

допомоги мешканцям громади.  

Цього ж дня було здійснено зустріч з 

директором Чемеровецької районної бібліотеки 

Кульпінською М.М., у ході зустрічі було презентовано 

роботу місцевого центру, порядок звернення до 

центру, також було усно домовлено про подальшу 

співпрацю та підписання меморандуму.  

Головним спеціалістом було здійснено 

вуличне інформування громадян у  

смт. Чемерівці та поширено інформаційні буклети про 

діяльність центру. 

Також, в цей день відбулась зустріч з керівництвом Орининської сільської ради 

Кам’янець - Подільського району, під час якої було  повідомлено про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги в Україні та Кам’янець-Подільського місцевого центру, порядок 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних, цивільних та 

адміністративних справах, інформацію про категорії осіб, яким надається така допомога, а 

також про порядок звернення громадян до місцевого та регіонального центрів та засоби 

зв'язку. 

 

30 березня 2016 року задля 

розширення правових можливостей мешканців 

територіальних громад у сільських районах, та 

здійснити вплив на розвиток громади та захист 

суспільних інтересів працівники Кам’янець – 

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

спільно з Асоціацією юристів м. Кам'янець-

Подільського здійснили робочий візит у с. 

Ластівці Кам’янець – Подільського району на 

сесію територіальної громади, де були присутні 

депутати із с. Ластівці, с. Збруч та с. Ісаківці. 

В ході зустрічі працівники місцевого центру відповідали на запитання селищних 

депутатів стосовно поліпшення благоустрою територіальної громади, та про порядок звернення 

до Кам’янець – Подільського місцевого центру для отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Так як рівень доступу людей, які проживають у віддалених пунктах сільської 

місцевості, до соціальної та правової допомоги суттєво обмежений, тому з головою 

Ластівецької сільської ради Княгинецьою Тетяною Володимирівною було усно домовлено про 

створення в подальшому мобільного консультативного пункту у с. Ластівці у приміщенні 

сільської ради. 

 

29 березня 2016 року директор Кам’янець - Подільського  місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ільчишен Максим Вікторович провів робочу зустріч з 

директором ради міської організації ветеранів України Рогалем Леонтієм Інокентійовичем.  
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В ході зустрічі було обговорено питання надання безоплатної правової допомоги  для 

населення міста, які отримали статус ветеранів. А також обговорювалися питання взаємодії 

суб'єктів надання первинної та вторинної правових допомог відповідно до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу”. 

З метою координації спільних дій, спрямованих на удосконалення системи надання 

безоплатної правової допомоги в регіоні сторони підписали Меморандум про співпрацю та 

взаємодію. Сторони домовилися поєднувати свої 

зусилля, можливості та ресурси для виконання заходів 

за такими напрямами, як проведення спільних засідань, 

«круглих столів», конференцій з проблемних питань та 

інших комунікативних заходів спрямованих на 

забезпечення надання правової допомоги населенню.  

Цим Меморандумом сторони визначили 

механізм взаємодії між Кам’янець – Подільським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та радою міської організації ветеранів України з метою надання громадянам 

якісних правових послуг. 

 
[1.2] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 
допомоги 

З метою підвищення якості надання БВПД місцевим центром у продовж звітного періоду 

здійснено моніторинг якості надання послуг адвокатами шляхом google-опитування клієнтів. 

Дане опитування дозволяє визначити рівень та якість правових послух, які отримують клієнти 

Кам'янець-Подільського МЦ. 

 [1.3] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 
ними 

З метою підвищення якості надання правових послуг адвокатами Кам’янець-Подільський 
місцевий центр щомісячно здійснює заходи спрямовані для обміну досвідом та підвищення 
кваліфікації адвокатів системи БПД.  Таким чином у період І кварталу такі заходи були 
проведені: 29 січня, 26 лютого та 25 березня 2016 року. Основними питаннями на обговоренні 
круглого столу стали: порядок підготовки документів про виконання адвокатами доручень, 
виданих місцевим центром, та специфіку розрахунку винагороди адвокатів за надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

[1.4] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 

 Співпраця заради посилення правових можливостей  вразливих груп населення 

20 січня 2016 року директор Кам’янець - 
Подільського  місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Ільчишен Максим Вікторович провів робочу 
зустріч з директором Коледжу подільського 
аграрно – технічного університету Муравкою 
Тарасом Петровичем. 

 В ході зустрічі було обговорено питання 
надання безоплатної правової допомоги  для 
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мешканців міста. Точкою доступу при цьому є юридична клініка на базі Коледжу ПДАТУ, яка 
здатна із залученням студентів старших курсів надавати якісну допомогу вразливим категоріям 
громадян м. Кам’янець – Подільського. 

З метою координації спільних дій, спрямованих на удосконалення системи надання 
безоплатної правової допомоги в регіоні сторони підписали Меморандум про співпрацю та 
взаємодію. Сторони домовилися поєднувати свої зусилля, можливості та ресурси для 
виконання заходів за такими напрямами, як проведення спільних засідань, «круглих столів», 
семінарів, конференцій з проблемних питань та інших комунікативних заходів спрямованих на 
забезпечення надання правової допомоги населенню.  

Цим Меморандумом сторони визначили механізм взаємодії між Кам’янець – 
Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
Коледжем подільського аграрно – технічного університету,  який буде слугувати наданням 
громадянам якісних правових послуг. 

25 лютого 2016 року начальник відділу 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги  Кам’янець - 
Подільського місцевого центру з надання БВПД 
Олександр Гуменюк взяв участь у колегії між 
сільськими головами Кам’янець - Подільського 
району та районною радою м. Кам’янець - 
Подільського, яку проводив голова Кам’янець – 
Подільської районної ради Бец Борис Борисович.  

Під час свого виступу Олександр Гуменюк ознайомив присутніх з можливостями 
системи надання БВПД в Україні, зокрема напрямками роботи  Кам’янець - Подільського 
місцевого центру, переліком послуг та порядком звернення до центру. 

Крім того, при зустрічі розглядалось питання про спільно з районною радою 
організацію виїзних консультативних пунктів, у сільських радах району. У результаті чого було 
досягнуто згоди між сторонами, та усною домовленістю про співпрацю. З цією метою серед 
сільських голів було поширено інформаційні листівки та плакати з яких сільські мешканці 
зможуть дізнатися про роботу місцевого центру та можливість безоплатно скористатися 
послугами адвоката. 

30 березня 2016 року проведено зустріч із працівниками Кам’янської сільської ради 

Кам’янець - Подільського району з метою інформування та поліпшення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги. З метою інформування та поліпшення доступу незахищених 

категорій громадян до безоплатної правової допомоги, а саме мешканців віддалених куточків 

району, головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 

допомоги Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання БВПД Вадим Пархоменко 

зустрівся із працівниками сільської ради с. 

Кам’янка Кам’янець – Подільського району. 

Працівники сільської ради розповіли про 

кількість мешканців громади, які потребують 

допомоги місцевого центру, та домовились 

докласти максимум зусиль, щоб громадяни 

могли реалізовувати своє право на отримання 

безоплатної правової допомоги.  
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[1.5] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

 

[1.6] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх 
функцій 
 
[1.7] Взаємодія із засобами масової інформації 

 З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та роботи Кам’янець-
Подільського місцевого центру з надання БВПД здійснюється постійна тісна співпраця та 
налагодження контактів із місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, виступи на 
радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, проведення 
прес-конференцій тощо. 

 Так, протягом звітного періоду місцевим центрам було розміщено 12 інформаційних 
матеріалів щодо функціонування  та роботи Кам’янець-Подільського МЦ, зокрема було 
розміщено інформаційний матеріал у електронних виданнях  «Вечірній Кам’янець». 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2016 до 31.03.2016 року Кам’янець-Подільським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області було зареєстровано 
405 звернень клієнтів, що майже в двічі більше ніж за попередній квартал. 

 

Найбільше нових звернень за звітний період було зареєстровано від інвалідів 53 (48%), 
малозабезпечених осіб 54 (49%) та ветеранів війни 2 (1%).  

 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевого центру 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

І квартал 2016 року

ІV квартал 2015 року

Кількість звернень

І квартал 2016 року

ІV квартал 2015 року

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих звернень 

ІV квартал 
2015 року 

І квартал 
2016 року 

Разом за  
І 

півріччя 

1 Кам’янець-Подільський МЦ 273 405  
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При цьому клієнти в звітному періоді зверталися з питань соціального забезпечення 
52(12%), інше цивільне 77(19%), житлового 28(6%), сімейного 42(10%), медичного 5(1%), 
земельного 40(9%), спадкового 54(13%), трудового 24(5%), договірного 22(5%), та 
адміністративного 5(1%) права та виконання судових рішень 3(1%), не правових питань 2(1%) та 
інших питань 51(12%) разів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144

194

Розподіл клієнтів Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за статтю

Чоловіки

Жінки
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До 18 років

Від 18 до 35 років включно

Від 35 до 60 років включно

Понад 60 років

Розподіл клієнтів Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за віком:

До 18 років

Від 18 до 35 років включно

Від 35 до 60 років включно

Понад 60 років
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РОЗПОДІЛ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗВЕРНЕНЬ: 

 

 
 
Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Предмет звернень 

Кількість опрацьованих звернень 

ІV квартал  

2015 року 

І квартал 2016 

року 

Разом за  

І півріччя 

1 соціальне забезпечення 39 52  

2 Інше цивільне 57 77  

3 житлового права 29 28  

4 сімейного права 28 42  

5 спадкового права 22 54  

6 земельного права 29 40  

7 договірного права 21 22  

8 трудового права 17 24  

9 адміністративного права 6 5  

11 виконання судових рішень 3 3  

12 медичне 3 5  

13 інше 19 51  

Разом 273  405  

 

Кількість звернень
Соціальне забезпечення

Спадкове

Сімейне

Медичне

Трудове

Адміністративне

Земельне

Договірне

Житлове

Інше цивільне

Виконання судових рішень

Неправове питання
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Окрім цього, Кам’янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провів роботу, спрямовану на доступність правової допомоги: 

 здійснено 9 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 6 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 
час виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу до БПД склала 37 осіб; 

 надано методичну допомогу 8 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги; 

 опрацьовано 144 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено  9 публікацій у ЗМІ з питань надання БВПД. 

 

Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих дистанційних 
пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

З метою забезпечення рівних можливостей до доступу безоплатної вторинної правової 

допомоги центром було затверджено  графіки виїзних прийомів громадян: 

-  Чемеровецький ройон: кожної другої середи місяця  

(13.01.2016,  10.02.2016,  09.03.2016);  

- Новоушицький район: кожного другого четверга місяця; 

(14.01.2016,  11.02.2016,  10.03.2016) 

- Дунаєвецький район: кожного четвертого четверга  місяця 

(26.01.2016,  23.02.2016, 24.03.2016) . 

        Як наслідок, на виконання вищезазначеного Графіка  протягом І кварталу 2016 року  було 

здійснено  9 виїзних прийомів громадян.  

        Також, слід відмітити, що виїзні прийоми громадян здійснюються і на виконання Плану 

роботи на І квартал 2016 року. Так, працівниками Відділу було здійснено виїзні прийоми 

громадян до Жердянської (16.02.2016), Зарічанської (16.02.2016), Миньковецької (25.02.2016), 

Летавської (09.03.2016) та Орининської (09.03.2016) сільських рад.  
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Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги: 
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Кількість поширених методичних рекомендацій:

І квартал

ІV квартал

171

144

Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами:

І квартал

ІV квартал

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість поширених методичних 
рекомендацій 

ІV 
квартал 

2015 
року 

І квартал 
2016 
року 

Разом за  
І півріччя 

1 Кам’янець-Подільський МЦ 4 8  



11 
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Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БВПД

І квартал

ІІ квартал

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів БПД, 
що були подані адвокатами 

ІV 
квартал 

2015 
року 

І квартал 
2016 
року 

Разом за  
І півріччя 

1 Кам’янець-Подільський МЦ 144 171  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість розміщених у ЗМІ 
інформаційних матеріалів 

ІV 
квартал 

2015 
року 

І квартал 
2016 
року 

Разом за  
І півріччя 

1 Кам’янець-Подільський МЦ 4 9 15 


