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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх правового 

виховання та правової освіти, забезпечення роз’яснення законодавства, спрямованого на 

запобігання випадкам насильства в сім’ї та злочинності неповнолітніх, протягом 

четвертого кварталу 2019 року Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділами бюро правової допомоги 

проведено ряд правопросвітницьких заходів у навчальних загальноосвітніх закладах, 

бібліотеках. 

 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот та виконання 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

02 жовтня 2019 року виховну годину на тему: «Стоп булінг» провела фахівчиня 

центру Ганна Петрик для студентів відділу 

«Агрономія» коледжу Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 

Під час заходу присутнім роз’яснила як 

протидіяти цькуванню та куди звертатися за 

допомогою. Окрім того, розповіла 

першокурсникам про адміністративну відповідальність за вчинення булінгу.  

02 жовтня 2019 року на базі Державного 

навчального закладу «Подільський центр професійно-

технічної освіти» проведено виховну годину на тему: 

«Протидія домашньому насильству». Фахівчиня 

центру розповіла про основні положення Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». Також Ганна Петрик детально 
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роз’яснила, які спеціальні заходи можуть бути застосовані до кривдника та вказала на 

норми законодавства, які передбачають відповідальність за протиправні дії.  

03 жовтня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела урок «Я маю право!» для учнів  4-го класу 

Новоушицької ЗОШ 1-3 ст. № 2. Присутні у формі гри 

дізналися про свої основні права відповідно до Конвенції 

ООН про права дитини. Школярі також отримали 

інформаційні буклети на тему «Твої права – твій надійний 

захист». 

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

допомоги» Неборецька Анастасія на базі Новоушицького районного центру зайнятості 

провела семінар для жителів району на тему: «Безоплатна правова допомога». Під час 

заходу присутні дізналися про правові послуги, що надає бюро правової допомоги, а 

також порядок їх отримання. Принагідно вона поінформувала присутніх про реалізацію 

правопросвітницьких кампаній «Відповідальне батьківство» та «Чесна платіжка». 

08 жовтня 2019 року у Кам’янець-Подільському податковому коледжі проведено 

круглий стіл на тему: «Захист прав споживачів», 

участь у якому взяла юристка місцевого центру 

Ганна Петрик. Студенти отримали вагомий багаж 

знань щодо прав споживачів у будь-якій сфері 

повсякденного життя.  

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

допомоги» Неборецька Анастасія провела семінар у клубі правової допомоги «Моє 

право», що створений на базі Новоушицького районного центру зайнятості для 

незайнятого та зайнятого населення району на тему: «Спадкові правовідносини». 

Слухачам роз’яснено основні положення 

спадкового права та детально розкрито 

процедуру оформлення спадщини. Також в 

рамках проекту «Відповідальне батьківство» 

присутні дізналися про способи стягнення 

аліментів, у тому числі аліментів на 
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непрацездатних батьків. По завершенні заходу усі присутні дізнались про правові 

послуги, що надає бюро правової допомоги та спосіб їх отримання.  

10 жовтня 2019 року фахівчині Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганна 

Петрик та Аліна Задорожна організували 

правову бесіду «Доступ до безоплатної 

правової допомоги» для колективу 

дошкільного навчального закладу «Веселка». 

Аліна Задорожна роз’яснила жителям села 

порядок звернення до центру та детально 

розповіла, що таке правова допомога, яка 

гарантується державою. Юристка поінформувала присутніх про різницю між 

безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою. Ганна Петрик в межах 

кампанії «Чесна платіжка» пояснила, як захистити права споживачів житлово-

комунальних послуг.  

15 жовтня 2019 року семінар на тему: 

«Право на безоплатну правову допомогу» 

організувала та провела Ганна Петрик для 

безробітних громадян які перебувають на обліку 

Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Юристка місцевого центру розповіла про право на 

безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 

цього права, підстави й порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. Окрім того, в межах правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство», поінформувала присутніх про зміни щодо розміру аліментів на дитину та 

про порядок їх стягнення, роз’яснила, як отримати податкову знижку на навчання.  

15 жовтня 2019 року фахівчиня 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провела семінар на тему: «Молодь 

на ринку праці» на базі Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості. 

Юристка центру Ганна Петрик розповіла про правові аспекти державної політики щодо 
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молодих спеціалістів у сфері зайнятості та роз’яснила додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. Окрім того, пояснила присутнім переваги офіційного 

працевлаштування та ознайомила з процедурою документального оформлення відносин 

між працівником та роботодавцем. Зокрема, Ганна Петрик поінформувала присутніх про 

реалізацію правопросвітницьких кампаній «Чесна платіжка» та «Відповідальне 

батьківство» і надала друковані інформаційні матеріали.  

17 жовтня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» на базі Дунаєвецького 

районного центру зайнятості проведено семінар з 

особами, які перебувають на обліку на тему: «Як 

захистити себе від незаконних тарифів на тепло та 

гарячу воду». Принагідно проведено прийом 

громадян.  

18 жовтня 2019 року проєкт, розроблений юристкою Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання БВПД Ганною Петрик та Радою старшокласників 

Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №3, що має на меті підвищити 

рівень знань учнів про гарантовані їм Конституцією та законами України права у різних 

сферах життя, затверджено під час чергового засідання Ради старшокласників 

Кам’янець-Подільського НВК №3 «Генерація майбутнього». Впроваджуватимуть його 

впродовж трьох місяців – з листопада 2019 року до січня 2020 року. За задумом авторів, 

на першому етапі проєкту в навчальному закладі буде втілено низку заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію насильству, зокрема булінгу та домашньому 

насильству. Разом з юристами місцевого центру учні гратимуть у правові ігри, 

навчатимуться під час тренінгів та 

семінарів. На етапі «Твої права й 

обов’язки» представники учнівського 

самоврядування запланували 

тематичні виховні години з 

елементами тренінгу, диспути, брейн-

ринги. Етап «Юридична 

відповідальність неповнолітніх» включає бесіди з елементами тренінгу, інформаційні 

години та перегляд фільмів виховного характеру.  
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22 жовтня 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія спільно з працівниками 

Новоушицької районної бібліотеки провела лекцію 

для студентів 1 курсу Новоушицького коледжу 

ПДАТУ на тему: «Права та обов’язки 

неповнолітніх».  

30 жовтня 2019 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганна 

Петрик провела правову бесіду зі студентами 1-

го курсу Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу. Ганна Петрик розповіла присутнім про 

систему безоплатної вторинної правової 

допомоги та детально роз’яснила порядок 

звернення для отримання такої допомоги. 

Зокрема, підлітки дізналися про основні аспекти ЗУ «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству».  

05 листопада 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела семінар на базі Новоушицького районного 

центру зайнятості для незайнятого та зайнятого населення району на тему: «Легальна 

зайнятість». Слухачам роз’яснено основні переваги офіційного працевлаштування, а 

також ризики, пов’язані з нелегальним 

працевлаштуванням. 

07 листопада 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

семінар у клубі правової допомоги «Моє 

право», що створений на базі Новоушицького 

районного центру зайнятості для незайнятого та 

зайнятого населення району на тему: «Спадкові правовідносини». Слухачам роз’яснено 

основні положення спадкового права та детально розкрито процедуру оформлення 

спадщини. Також в рамках кампанії «Відповідальне батьківство» присутні дізналися про 

способи стягнення аліментів, у тому числі аліментів на непрацездатних батьків. По 
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завершенні заходу усі присутні дізнались про правові послуги, що надає бюро правової 

допомоги та спосіб їх отримання. 

13 листопада 2019 року для бібліотекарів та працівників сфери культури 

Гуменецької ОТГ фахівчиня Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

БВПД Ганна Петрик організувала семінар на 

тему: «Право на безоплатну правову допомогу 

в Україні». Насамперед юристка роз’яснила 

види безоплатної правової допомоги в Україні, 

порядок звернення до місцевих центрів та 

категорії осіб, які мають право на таку допомогу. Йшлося також про успішну практику 

центру, тому Ганна Петрик більш детально розповіла про випадки, коли працівники 

центру та адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, 

допомогли вирішити проблемні питання клієнтів. Учасники семінару дізналися про роль 

системи безоплатної правової допомоги в запобіганні та протидії домашньому 

насильству. Насамкінець фахівчиня центру поінформувала присутніх про 

правопросвітницьку кампанію «Відповідальне батьківство» та ознайомила із основними 

питаннями, дотичними до цієї теми.  

15 листопада 2019 року юристка 

Ганна Петрик організувала та провела 

правопросвітницький захід для осіб, які 

перебувають на обліку Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості. 

Фахівчиня роз’яснила безробітним, що таке безоплатна правова допомога, які види 

консультацій можна отримати в центрах БВПД, що таке первинна та вторинна правова 

допомога, а також розповіла про правопросвітницьку кампанію «Відповідальне 

батьківство» та її завдання. Йшлося також про систему заходів щодо запобігання та 

протидії фізичному, психологічному та 

сексуальному насильству в сім’ї.  

15 листопада 2019 року юристка 

Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганна 

Петрик та Рада старшокласників Кам’янець-
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Подільського навчально-виховного комплексу №3 почали реалізовувати проект 

«Делегати дитячих прав». Нагадаємо, що це перший етап «Протидія насильству», який 

проведено для учнів 4-х класів на тему: «Стоп булінг!».  

20 листопада 2019 року для учнів 6-го класу Кам’янець-Подільської СЗОШ №5 І-

ІІІ ст. з поглибленим вивченням інформатики фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик 

провела виховну годину на тему: «Стоп булінг!». 

Під час заходу юристка пояснила школярам, що 

називають булінгом, як його розпізнавати та що 

робити, якщо стали свідком чи жертвою 

цькування. Особливу увагу фахівчиня центру 

зосередила на відповідальності за вчинення цього 

виду насильства. 

20 листопада 2019 року учні Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ст. 

Хмельницької обласної ради «Славутинка» 

приєдналися до глобальної правозахисної події – 

Марафону написання листів. На запрошення 

адміністрації навчального закладу юристка місцевого 

центру роз’яснила дітям, які права героїв 

цьогорічного Марафону порушено, а також 

ознайомила ліцеїстів зі статтями Загальної декларації прав людини.  

25 листопада 2019 року начальниця відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катерина Помазова провела інфо-тренінг на тему: 

«Розірвемо коло насильства разом» на базі 

Чемеровецької центральної бібліотеки для учнів 

7-го класу Чемеровецького НВК №1. Присутні 

дізналися що таке домашнє насильство, 

види насильства, систему заходів щодо 

запобігання та протидії насильству в сім’ї 

та засоби впливу на кривдника.  

25 листопада 2019 року начальниця 

відділу «Чемеровецьке бюро правової 
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допомоги» Катерина Помазова з метою попередження торгівлі людьми та боротьби з 

нею, притягнення до відповідальності злочинців та надання допомоги потерпілим 

провела профінформаційний семінар на тему: «Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» для осіб, які перебувають на 

обліку в Чемеровецькій районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, за 

участю голови благодійного фонду «Ксена». Присутніх ознайомлено з поняттям 

«торгівля людьми», основами законодавства України у сфері працевлаштування за 

кордоном, наслідками зовнішньої нелегальної трудової міграції. Також детально 

обговорювалися питання специфіки злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, та 

механізмів протидії їм, правила виїзду за кордон. Наприкінці заходу слухачі 

переглянули відеофільм «Життя на продаж» та отримали тематичні буклети, які 

допоможуть в протидії торгівлі людьми та в наданні дієвої допомоги постраждалим.  

25 листопада 2019 року учням 6-А класу під час тренінгу «Запобігання та 

протидія булінгу і кібербулінгу в 

підлітковому середовищі» фахівчиня 

місцевого центру розповідала про види 

цькування, його прояви та відповідальність 

за протиправне діяння. Щоб учні краще 

зрозуміли матеріал, юристка підготувала 

інтерактивну вправу на перевірку розуміння 

поняття булінгу «Міф» чи «Правда». Насамкінець школярі переглянули відеоролики, 

щодо протидії булінгу (проект «Делагати дитячих прав»).  

27 листопада 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія спільно з представниками 

відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Новоушицького територіального центру 

соціального обслуговування та представником 

Новоушицького відділення поліції, організували та 

провели круглий стіл на базі Новоушицького районного центру зайнятості на тему 

«Протидія домашньому насильству». Під час заходу присутні дізнались, що таке 

домашнє насильство, які існують його види, а також способи протидії цьому 

негативному явищу. По завершені заходу юристка бюро розповіла студентам про 
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правові послуги, що надає бюро правової допомоги, та роздала інформаційні буклети на 

правову тематику.  

27 листопада 2019 року студенти 

коледжу Подільського державного аграрно-

технічного університету дізналися про види 

домашнього насильства та відповідальність за 

скоєне під час виховної години «Види та прояви 

домашнього насильства», яку провела юристка 

місцевого центру Ганна Петрик на базі 

Кам’янець-Подільської бібліотеки-філії №2. 

28 листопада 2019 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ганна Петрик завершила реалізовувати І етап 

шкільного проекту «Делагати дитячих прав». З 

учнями 10-А класу НВК № 3 говорили про основні 

положення Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству».  

29 листопада 2019 року в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» начальником Дунаєвецького бюро 

правової допомоги Ігорем Кочмарським 

спільно з начальником служби у справах дітей 

Дунаєвецької РДА, лікарем наркологом 

Дунаєвецької центральної районної лікарні та 

начальником Дунаєвецького районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області здійснено виїзд до Маківського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів». Під час проведення заходу особлива увага 

приділялась питанням домашнього насилля, булінгу серед учнів, роз’ясненню норм 

чинного законодавства щодо відповідальності за вчинення насильства, поваги один до 

одного та рівності усіх перед законом. Також розповіли про права та обов’язки дітей, 

види адміністративної та кримінальної відповідальності.  
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29 листопада 2019 року в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» начальником Дунаєвецького 

бюро правової допомоги Ігорем 

Кочмарським спільно з начальником 

служби у справах дітей Дунаєвецької 

РДА, лікарем наркологом Дунаєвецької 

центральної районної лікарні та 

начальником Дунаєвецького районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області здійснено виїзд до Чечельницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів. Під час проведення заходу особлива увага приділялась питанням 

домашнього насилля, булінгу серед учнів, роз’ясненню норм чинного законодавства 

щодо відповідальності за вчинення насильства, поваги один до одного та рівності усіх 

перед законом. Також розповіли про права та обов’язки дітей, види адміністративної та 

кримінальної відповідальності.  

29 листопада 2019 року в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» начальником 

Дунаєвецького бюро правової 

допомоги Ігорем Кочмарським 

спільно з начальником служби у 

справах дітей Дунаєвецької РДА, 

лікарем наркологом Дунаєвецької 

центральної районної лікарні та начальником Дунаєвецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області здійснено виїзд у заклад 

освіти Шатавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Під час проведення заходу 

особлива увага приділялась питанням домашнього насилля, булінгу серед учнів, 

роз’ясненню норм чинного законодавства щодо відповідальності за вчинення 

насильства, поваги один до одного та рівності усіх перед 

законом. Також розповіли про права та обов’язки дітей, 

види адміністративної та кримінальної відповідальності.  

29 листопада 2019 року в рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

начальником Дунаєвецького бюро правової допомоги 



13 
 

Ігорем Кочмарським спільно з начальником служби у справах дітей Дунаєвецької РДА, 

лікарем наркологом Дунаєвецької центральної районної лікарні та начальником 

Дунаєвецького районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області здійснено виїзд у заклад освіти Слобідкорахнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Під час проведення заходу особлива увага 

приділялась питанням домашнього насилля, булінгу серед учнів, роз’ясненню норм 

чинного законодавства щодо відповідальності за вчинення насильства, поваги один до 

одного та рівності усіх перед законом. Також розповіли про права та обов’язки дітей, 

види адміністративної та кримінальної відповідальності.  

03 грудня 2019 року школярі Кам’янець-Подільської СЗОШ №1 з поглибленим 

вивченням німецької мови під час виховної години 

на тему: «Протидія домашньому насильству» 

дізналися що таке домашнє насильство, які 

причини його виникнення та яке покарання слід 

очікувати тим, хто його вчиняє. Фахівчиня 

місцевого центру Ганна Петрик наголосила, що 

особи, які постраждали від домашнього насильства 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто захист своїх інтересів у 

суді за кошти держави.  

 

03 грудня 2019 року з нагоди відзначення Дня людей з інвалідністю начальником 

відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катериною Помазовою взято участь у 

профконсультаційному заході на базі Чемеровецької 

районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості для осіб з особливими потребами, які 

перебувають на обліку. Присутніх ознайомлено зі станом ринку праці в районі, з 

порядком надання оздоровчих путівок, а також  з порядком надання безоплатної 

правової допомоги.  
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04 грудня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія спільно з 

представниками відділення соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Новоушицького 

територіального центру соціального 

обслуговування та представником 

Новоушицького відділення поліції, 

організували та провели семінар на базі 

Новоушицької районної бібліотеки на тему: «Протидія домашньому насильству» та 

«Протидія торгівлі людьми». Під час заходу студенти 1-го курсу Новоушицького 

коледжу ПДАТУ дізнались, що таке домашнє насильство та торгівля людьми, які 

існують їх види, а також способи протидії цьому негативному явищу. По завершені 

заходу юристка бюро розповіла студентам про правові послуги, що надає бюро правової 

допомоги та роздала інформаційні буклети на 

правову тематику.  

05 грудня 2019 року фахівчиня місцевого 

центру Ганна Петрик інформувала школярів 

Кам’янець-Подільського ліцею «Славутинка» про 

види булінгу та наслідки цькування під час 

виховної години «Стоп булінг».  

 

05 грудня 2019 року начальником 

відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Дунаєвецького районного центру 

зайнятості проведено семінар з особами, які 

перебувають на обліку в центрі, на тему: 

«Доступ громадян до системи БПД». 

Присутнім роз’яснено різницю між первинною та вторинною безоплатною правовою 

допомогою, та зазначено, які категорії осіб мають право на вторинну правову допомогу.  
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06 грудня 2019 року в.о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела семінар на базі 

Новоушицького районного центру зайнятості для 

незайнятого та зайнятого населення району на тему: 

«Легальна зайнятість». Слухачам роз’яснено 

основні переваги офіційного працевлаштування, а 

також ризики, пов’язані з нелегальним працевлаштуванням. 

09 грудня 2019 року юрист місцевого 

центру Ігор Рибак студентам відділу «Право» 

коледжу ПДАТУ під час правової бесіди 

роз’яснив основні положення Закону 

України  «Про запобігання корупції». Окрім 

того, присутні дізналися про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги.  

09 грудня 2019 року фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик та бібліотекарі 

Кам’янець-Подільської центральної міської бібліотеки ім. Костя Солухи організували і 

провели лекцію на тему: «Право на безоплатну правову допомогу 

особам, що постраждали від домашнього насильства» для 

студентів 1-го курсу коледжу Подільського державного аграрно-

технічного університету. Нас Закону України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству» та пояснила основні 

напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та 

інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. 

09 грудня 2019 року фахівчиня місцевого центру та бібліотекарі Кам’янець-

Подільської центральної міської бібліотеки ім. Костя Солухи організували і провели 

правову бесіду для студентів 1-го курсу Кам’янець-Подільського медичного коледжу на 

тему: «Право та закон у моєму житті». Майбутніх медичних працівників юристка  

ознайомила з правом на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. Фахівчиня 

центру розповіла, що найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто 

майнові злочини, які складають більшість серед усіх злочинів, скоєних підлітками. 
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09 грудня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія для учнів 10-11 

класів Кучанської ЗОШ 1-3 ст. провела правовий 

урок на тему: «Права та обов’язки неповнолітніх», 

під час якого присутні дізналися про свої права, 

обов’язки та відповідальність, яку вони несуть 

відповідно до закону.  

10 грудня 2019 року у межах Всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги презентували свою роботу для соціальних партнерів та 

студентів навчальних закладів міста. Директор місцевого центру Валентин Бартиш  

розповів присутнім про основні завдання та пріоритети системи безоплатної правової 

допомоги, зокрема наголосив на питанні якості надання такої допомоги. Юристка Ганна 

Петрик ознайомила аудиторію з результатами діяльності Кам’янець-Подільського 

місцевого центру за період роботи від початку 2019 року. А відтак присутні переглянули 

відеоролики «БПД – поруч» про реальні історії громадян – клієнтів місцевих центрів і 

бюро. Клієнтка центру, яка завітала на захід, розповіла, що завдяки діям юриста 

місцевого центру суд зобов’язав 

роботодавця виплатити заборговані 

кошти  на відрядження, що не були 

компенсовані їй при звільненні. Про 

те, як працювали адвокати ще з 

початку створення системи 

безоплатної правової допомоги, які 

позитивні зміни відбулися відтоді 

розповів адвокат Ігор Худий. 

10 грудня 2019 року юристка місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ганна Петрик для студентів Кам’янець-

Подільського коледжу культури і мистецтв 

провела інформаційну годину на тему: «Як 

захистити свої права». Принагідно 
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фахівчиня  розповіла присутнім, що вони мають можливість безоплатно отримати 

правову допомогу, роз’яснила поняття первинної та вторинної правової допомоги та 

шляхи її отримання. 

10 грудня 2019 року юристи місцевого центру організували екскурсію для 

студентів Кам’янець-Подільського коледжу 

економіки, права та інформаційних технологій 

та студентів коледжу Подільського державного 

аграрно-технічного університету. Під час 

екскурсії студенти дізналися про порядок 

звернення клієнтів по безоплатну вторинну 

правову допомогу, порядок надання 

безоплатної первинної правової допомоги 

працівниками цього відділу, категорії осіб, які можуть отримати безоплатну правову 

допомогу, тощо.   

10 грудня 2019 року начальник 

Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 

Кочмарський на базі бюро організував та провів 

екскурсію для учнів 10-11 класів ЗОШ №3, під час 

якої роз’яснив присутнім різницю між первинною 

та вторинною безоплатною правовою допомогою, 

зазначив, які категорії осіб мають право на 

вторинну правову допомогу, ознайомив із 

переліком документів, необхідних при зверненні до бюро. Усі отримали інформаційні 

матеріали щодо захисту прав неповнолітніх.  

10 грудня 2019 року начальником відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катериною Помазовою організовано екскурсію 

до бюро для студентів 1–го курсу 

Чемеровецького медичного коледжу. Із 

студентами обговорено положення Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу».  
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11 грудня 2019 року фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик провела виховну 

годину на тему: «Стоп булінг» для учнів 6-го класу Кам’янець-Подільської СЗОШ №1, 

адже однією з найбільш актуальних 

проблем серед дітей є цькування. 

Насамперед, юристка роз’яснила школярам 

що таке булінг, розповіла про характерні 

риси жертви та пояснила, як відрізнити 

звичайний конфлікт від булінгу. Крім того, 

говорили про відповідальність за вчинення 

булінгу.  

11 грудня 2019 року з нагоди Всеукраїнського тижня права фахівчиня місцевого 

центру провела виховну годину для учнів 9-го класу ЗОШ №15 на тему: «Як захистити 

себе від насильства». Насамперед, Ганна Петрик поінформувала присутніх про систему 

безоплатної правової допомоги, порядок отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. Далі розповіла школярам про 

поняття домашнього насильства, його види, 

відповідальність, форми та найпоширеніші 

причини виникнення, серед яких – впевненість 

кривдника у безкарності через замовчування 

жертвою випадків агресії. Окрім того, юристка 

центру розповіла підліткам про довідковo-

інформаційну платформу правових консультацій 

Wikilegalaid, яка дає можливість знайти відповіді 

на найактуальніші правові питання.  

 

12 грудня 2019 року юристка місцевого 

центру Ганна Петрик на базі Кам’янець-

Подільської центральної міської бібліотеки ім. 

Костя Солухи провела інформаційну годину на 

тему: «Безоплатна правова допомога в Україні» 

для студентів коледжу Подільського державного 

аграрно-технічного університету. Під час заходу 
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присутнім роз’яснено про їхнє право на безоплатну правову допомогу, порядок 

реалізації цього права, підстави й порядок надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. 

13 грудня 2019 року в рамках Всеукраїнського тижня права в Будинку школяра 

м. Дунаївці відбувся інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри». У 

змаганнях взяли участь старшокласники 

Голозубинецької ЗОШ, Дунаєвецьких шкіл №3, №4 

та школи №1 «гімназія». Змагання проходили у 

кілька етапів згідно встановленого регламенту. За 

підсумками журі, у складі старшого інспектора 

ювенальної превенції Дунаєвецького відділу поліції 

Івана Смутка, начальника районного сектору філії 

ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області Віталія 

Гуцола та начальника Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігоря Кочмарського, 

перше місце посіла команда Дунаєвецької школи №1 «гімназія», друге – ЗОШ №4, третє 

– ЗОШ №3. Переможцям вручено дипломи та кубки.  

13 грудня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела лекцію для студентів 4 курсу Новоушицького 

коледжу ПДАТУ на тему «Протидія корупції». Під час заходу студенти дізнались, що 

таке корупція, які її ознаки, види, а також 

про дієві заходи боротьби з даним 

негативним явищем. По завершені заходу 

юристка бюро розповіла студентам про 

правові послуги, що надає бюро правової 

допомоги та роздала інформаційні 

буклети на правову тематику. 

13 грудня 2019 року юристка місцевого 

центру Аліна Задорожна організувала  екскурсію 

для учнів 11-го класу Довжоцького НВК та 

розповіла про порядок звернення клієнтів по 

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок 

надання безоплатної первинної правової 
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допомоги працівниками цього відділу, категорії осіб, які можуть отримати безоплатну 

правову допомогу, тощо.  

17 грудня 2019 року юристка місцевого центру Ганна Петрик провела для учнів 

6-го класу НВК №3 інформаційну годину на тему: 

«Знай права – виконуй обов’язки», під час якої 

говорили про права дітей, що регламентовані 

Конвенцію ООН, обов’язки, основні цінності прав 

людини. Окрім того, фахівчиня ознайомила 

школярів з можливістю отримати право на 

безоплатну правову допомогу (проект «Делегати 

дитячих прав»). 

18 грудня 2019 року для учнів 3-го класу НВК №3 фахівчиня місцевого центру 

Ганна Петрик провела тренінг на тему: «Я маю право». Школярі дізналися основні права 

дитини та історію прийняття Конвенції про права 

дітей. Окрім того, під час уроку діти переглядали 

відеоролики, розмальовували свої права у 

вигляді картинок, заповнювали карту прав 

дитини та обговорили правила поведінки в 

суспільстві та взаємоповаги одне до одного під 

час гри «Правове дерево» (проект «Делегати 

дитячих прав»).  

20 грудня 2019 року юристка місцевого 

центру Ганна Петрик провела виховну годину на 

тему: «Інтимні селфі в інтернеті – жарт чи 

небезпечний ризик» для учнів 9-го класу НВК 

№3 (проект «Делегати дитячих прав»).  Вона 

розповіла, що означають поняття «секстинг», 

«кібербулінг» та «онлайн-грумінг». Юристка 

наголосила, що в сучасних умовах саме Інтернет 

щораз частіше стає джерелом небезпеки, наслідки якої не обмежуються втратою грошей 

чи особистих паролів у соціальних мережах, а можуть вартувати здоров’я та 

майбутнього. На завершення зустрічі студенти переглянули відео на тему лекції та 

обговорили наслідки, які можуть мати дії злочинних угрупувань для неповнолітніх осіб. 
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Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД та виконання правопросвітницького проекту  

«Я МАЮ ПРАВО!» 

02 жовтня 2019 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським організовано та проведено робочу 

зустріч з старостою с. Нестерівці. Обговорено ряд 

питань, з якими громадяни найчастіше звертаються до 

старостату, водночас шляхи їх вирішення.  

03 жовтня 2019 року начальниця відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катерина Помазова взяла участь у засіданні 

круглого столу на базі Чемеровецької селищної 

ради. Учасники обговорювали важливі питання 

організації безпечного освітнього простору в 

закладах освіти та розробляли можливі варіації 

загальної стратегії протидії булінгу в закладах 

освіти. Присутні обговорили та визначили 

спільні заходи інформування населення щодо протидії домашньому насильству, основну 

частину яких заплановано реалізувати  в рамках проведення акцій «Я МАЮ ПРАВО!» 

та «16 днів проти насильства».  

07 жовтня 2019 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» 

Ігор Кочмарський провів робочу зустріч з начальником служби у справах дітей 

Дунаєвецької РДА стосовно захисту прав неповнолітніх при проявах булінгу у 

шкільному середовищі. Водночас напрацьовано графік проведення спільних 

правопросвітницьких заходів у навчальних закладах щодо запобігання булінгу. 

10 жовтня 2019 року фахівчині Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ганна 

Петрик та Аліна Задорожна організували правову 

бесіду «Доступ до безоплатної правової 

допомоги» для колективу Довжоцької сільської 
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ради. Аліна Задорожна роз’яснила жителям села порядок звернення до центру та 

детально розповіла, що таке правова допомога, яка гарантується державою. Юристка 

поінформувала присутніх про різницю між безоплатною первинною та вторинною 

правовою допомогою. Ганна Петрик в межах кампанії «Чесна платіжка» пояснила, як 

захистити права споживачів житлово-комунальних послуг.  

10 жовтня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

робочу зустріч з працівниками 

Новоушицького Управління праці та 

соціального захисту населення. Під час 

зустрічі обговорили основні напрямки 

взаємодії з метою всебічного та своєчасного 

надання правової допомоги особам, що її 

потребують. 

29 жовтня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Статус закордонного українця». 

04 листопада 2019 року юристка Кам’янець-

Подільського місцевого центру  з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ганна Петрик організувала 

та провела правову бесіду на базі Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області 

з  особами, які перебувають на обліку в установі.  

13 листопада 2019 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Аліна Задорожна організувала правову 

бесіду «Доступ до безоплатної правової 

допомоги» для колективу сільської ради 

Гуменецької ОТГ. Юристка роз’яснила жителям 

села порядок звернення до центру та детально 

розповіла, що таке правова допомога, яка 

гарантується державою. Також поінформувала присутніх про різницю між безоплатною 
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первинною та вторинною правовою допомогою. 

20 листопада 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано та 

проведено робочу зустріч зі старостою с. 

Голозубинці. Обговорено ряд питань, з якими 

громадяни найчастіше звертаються до старостату, 

водночас шляхи їх вирішення. Розповсюджено 

інформаційні буклети та плакати на правову 

тематику.  

21 листопада 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Дунаєвецької районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості взято участь у 

засіданні круглого столу. Обговорено ряд питань 

щодо взаємної співпраці та налагодження 

зв’язків з соціальними партнерами по наданню 

послуг громадянам Дунаєвецького району, у тому числі доступу громадян до системи 

безоплатної  правової допомоги, проведення спільних заходів, навчань, робочих 

зустрічей, круглих столів. По закінченню зустрічі розповсюджені інформаційні 

матеріали та буклети на правову тематику.  

25 листопада 2019 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катерина Помазова взяла участь у засіданні круглого столу на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статті». У 

заході взяли участь завідувач сектору виконавчої діяльності управління соціального 

захисту населення Чемеровецької РДА, 

начальник сектору превенції Чемеровецького 

відділення поліції Городоцького відділу поліції 

Головного управління Національної поліції, 

працівники відділу з питань соціальної політики 

та відділу освіти молоді та спорту селищної 

ради. Під час проведення круглого столу 

обговорили види ґендерно зумовленого насильства та відповідальність за вчинення 

домашнього насильства. Детально зупинились на питанні криміналізації домашнього 
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насильства та булінгу у дитячому середовищі, створення мобільної групи швидкого 

реагування, а також  взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству та погодили проведення спільних заходів щодо 

інформування населення щодо протидії домашньому насильству, в рамках проведення 

рейдів «СТОП НАСИЛЬСТВО». 

02 грудня 2019 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катерина Помазова взяла участь у круглому столі на базі Чемеровецького 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації». Метою даної зустрічі є 

консолідація зусиль, співпраця та взаємодія, спрямована недопущення порушених прав і 

свобод людини та громадянина, забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя. 

04 грудня 2019 року начальник відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігор 

Кочмарський організував та провів робочу зустріч 

зі старостою с. Мушкутинці Дунаєвецької ОТГ. 

Обговорювалися питання, з якими громадяни 

найчастіше звертаються до старости, водночас 

шляхи їх вирішення. По закінченню зустрічі 

розповсюджено плакати та інформаційні буклети на правову тематику.  

16 грудня 2019 року на базі Чемеровецької районної філії Хмельницького ОЦЗ 

начальниця відділу «Чемеровецьке бюро 

правової допомоги» Катерина Помазова 

взяла участь у засіданні круглого столу 

на тему «Легалізація тіньової зайнятості 

– шлях до забезпечення зайнятості 

населення в районі». Присутні 

обговорили необхідність захисту прав 

працівників, своєчасної та повної виплати заробітної плати, дотримання мінімальних 

державних гарантій працівників, недопущення нелегального працевлаштування та 

виплат «у конвертах», оформлення трудових відносин по договору цивільно-правового 

характеру, звітність до Пенсійного фонду та, як в майбутньому вплине неофіційне 

працевлаштування на виплату пенсій, а також запропоновано рекомендації щодо 

активізації ролі роботодавців у збереженні та створенні нових робочих місць, ліквідації 

«тіньової» зайнятості шляхом об’єднання зусиль всіх сторін соціального партнерства, 
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спрямованих на розвиток району. 

24 грудня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Захист трудових прав працівників». 

26 грудня 2019 року директор місцевого центру Валентин Бартиш взяв участь у 

засіданні міської міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової 

освіти населення. Обговорювалися заходи, 

які проводяться відповідними 

структурними підрозділами з надання 

юридичної допомоги кам’янчанам. Йшлося 

як про теоретичні засади роботи, так і про 

результати, підсумки за рік.  

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

08 жовтня 2019 року в рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» начальниця відділу «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» Катерина Помазова 

прийнято взяла участь у профорієнтаційному 

семінарі для учасників АТО, які перебувають 

на обліку у Чемеровецькому районному центрі 

зайнятості. Темою заходу стало обговорення 

порядку отримання прав та пільг військовослужбовців, передбачених чинним 

законодавством. 

10 жовтня 2019 року фахівчині 

Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганна 

Петрик та Аліна Задорожна організували правову 

бесіду «Доступ до безоплатної правової 

допомоги» для колективу Амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини с. Довжок. Аліна 

Задорожна роз’яснила порядок звернення до 

центру та детально розповіла, що таке правова допомога, яка гарантується державою. 
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Юристка поінформувала присутніх про різницю між безоплатною первинною та 

вторинною правовою допомогою. Ганна Петрик в межах кампанії «Чесна платіжка» 

пояснила, як захистити права споживачів житлово-комунальних послуг.  

25 жовтня 2019 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги 

Катерина Помазова провела правову зустріч із працівниками Чемеровецького районного 

військкомату з метою роз’яснення порядку та способів отримання прав та пільг 

військовослужбовців, передбачених чинним законодавством. 

29 жовтня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик забезпечила розміщення плакатів 

та інформаційних буклетів про роботу місцевого 

центру, візиток з адресою розташування та 

контактним номером телефону на інформаційних 

стендах у приміщенні Кам’янець-Подільської 

міської ради, Кам’янець-Подільського міського 

центру зайнятості, Кам’янець-Подільської районної 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості.  

29 жовтня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія спільно з працівниками Новоушицької районної 

бібліотеки провели інформаційну годину для учасників АТО Новоушицького районну 

на тему: «Права та гарантії захисту учасників АТО».  

30 жовтня 2019 року юристам військових частин Кам’янець-Подільського 

гарнізону представники Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги організували та провели 

правопросвітницький захід спрямований на 

розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та інформування учасників АТО та ООС 

щодо прав та пільг для військовослужбовців.  

05 листопада 2019 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик розміщено плакати та 

інформаційні буклети про роботу місцевого центру, візиток з адресою розташування та 

контактним номером телефону на інформаційних стендах у приміщенні благодійного 

фонду «Хесед Бешт». 
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11 листопада 2019 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Анна Петрик на базі департаменту 

соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради організувала правову 

бесіду. Юристка повідомила, що особи які 

постраждали від домашнього насильства мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу 

за рахунок держави. Принагідно відвідувачі отримали друковані матеріали з 

інформацією про те, куди необхідно звертатися для отримання безоплатної правової 

допомоги, які правові послуги можна отримати в місцевому центрі, хто має право на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

12 листопада 2019 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катерина Помазова провела 

правопросвітницький захід для внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на обліку у 

Чемеровецькому районному центрі зайнятості на 

тему: «Право на працю». Мета заходу – 

ознайомлення з правовими поняттями та категоріями 

в галузі трудового права, дослідження нормативної бази трудового права.  

14 листопада 2019 року фахівчиня центру Ганна Петрик провела 

правопросвітницький захід на базі 

Кам’янець-Подільського територіального 

центру соціального обслуговування 

«Турбота». Насамперед Ганна Петрик 

пояснила присутнім різницю між 

первинною та вторинною безоплатною 

правовою допомогою, зазначила, які 

категорії осіб мають право на вторинну правову допомоги, ознайомила із переліком 

документів, необхідних при зверненні до центру. Також, юристка роз’яснила присутнім 

основні положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». Принагідно, присутні дізналися про правопросвітницьку кампанію 

«Відповідальне батьківство».  
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09 грудня 2019 року для дітей військовослужбовців юристка Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ганна 

Петрик провела інформаційну годину на тему: 

«Стоп булінг». Адже серед сучасної учнівської 

молоді останнім часом надзвичайно 

загострилася проблема насильства. Запобігання 

та профілактика випадків цькування є 

пріоритетним завданням системи безоплатної правової допомоги.  

10 грудня 2019 року директор Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Валентин Бартиш спільно з 

представниками державної виконавчої служби 

та органів соціального захисту населення 

провели правову бесіду для 

військовослужбовців Центру розмінування. Під 

час заходу присутнім роз’яснено порядок 

отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, процедуру стягнення аліментів, зокрема мова йшла про виплати грошової 

компенсації за неотриману додаткову відпустку для учасників бойових дій та окремо 

наголосили на порядок монетизації соціальних пільг. Насамкінець, військовослужбовці 

отримали юридичні консультації з питань, що їх цікавили.  

20 грудня 2019 року юристка місцевого центру Аліна Задорожна організувала 

правову бесіду «Доступ до безоплатної 

правової допомоги» на базі ГО «Сімей 

загиблих та поранених». Вона роз’яснила 

порядок звернення до центру та детально 

розповіла, що таке правова допомога, яка 

гарантується державою. Юристка 

поінформувала присутніх про різницю між безоплатною первинною та вторинною 

правовою допомогою.  
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Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової 

допомоги у ЗМІ 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та роботи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД здійснюється постійна тісна 

співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ у Кам’янець-Подільському, 

Чемеровецькому, Дунаєвецькому, а також Новоушицькому районі. Зокрема, регулярно 

здійснюються публікації в газетах, розміщуються інформаційні матеріали в мережі 

Інтернет.  

Так, протягом звітного періоду місцевим центром розміщено 44 інформаційних 

матеріали щодо функціонування та роботи Кам’янець-Подільського МЦ, зокрема 

розміщено інформаційні матеріали у електронних виданнях «3849», «Вечірній 

Кам’янець», «20 хвилин м. Кам’янець-Подільський». 

21 жовтня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

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

міської ради опублікувала статтю на тему: «РОЗ’ЯСНЕННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДЛЯ 

УЧАСНИКІВ АТО/ООС. Трудове законодавство». 

21 жовтня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікувала статтю на тему: «Пояснення питань для військових: відпустка жінкам-

військовослужбовцям, що мають двох і більше дітей». 

22 жовтня 2019 року заступницям начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікувала статтю на тему: «РОЗ’ЯСНЕННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

АТО/ООС (Трудове законодавство)». 

23 жовтня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

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

районної державної адміністрації опублікувала статтю на тему: «РОЗ’ЯСНЕННЯ 

ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО/ООС». 

24 жовтня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікувала статтю (успішна практика) на тему: «Земельна ділянка у власність одразу 

двом громадянам: Кам’янець-Подільський центр правової допомоги відновлює 

справедливість». 
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25 жовтня 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

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

опублікувала статтю (успішна практика) на тему: «На Чемеровеччині РДА передала 

земельну ділянку у власність одразу двом громадянам. Адвокат допоміг відновити 

справедливість». 

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

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Субсидії та виплата пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг у 2019 році».  

12 листопада 2019 року юристка Петрик в Інтернет виданні «20 хвилин» 

опублікувала статтю на тему: «Все, що потрібно знати про отримання довідки 

переселенця». 

25 листопада 2019 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анна Петрик на сайті та на сторінці на ФБ 

Кам’янець-Подільської міської ради опублікувала статтю на тему: «Порядок вивезення 

дитини за межі України». 

25 листопада 2019 року фахівчиня Анна Петрик в Інтернет виданні «3849» 

опублікувала статті на теми: «Порядок вивезення дитини за межі України» та 

«Податкова знижка на навчання». 

25 листопада 2019 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Анна Петрик на 

сторінці на ФБ Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ 

опублікувала статті на теми: «Податкова знижка на 

навчання 2019» та «Порядок вивезення дитини за 

межі України». 

29 листопада 2019 року в газеті «Подолянин» 

надруковано статті на теми: «Поспішайте отримати податкову 

знижку» та «В автокрісла є альтернатива» («Про що каже 

закон» – коментар).   

06 грудня 2019 року в друкованій пресі ПП «Медіа-

центр «Нове життя» надруковано статтю на тему: «Право на 

правову допомогу».  
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12 грудня 2019 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ 

опубліковані статті на теми: «Порядок вивезення дитини за межі України» та 

«Відпустки. Це має знати кожен!». 

12 грудня 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія на сайті Новоушицької районної державної 

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

Окрім цього, у регіонах систематично проводились вуличні інформування з 

метою підвищення правової обізнаності населення, а також інформування населення про 

роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД. 

        

 

 

Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) та реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»  

З метою сприяння та покращення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, а також розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної 

правової допомоги, Кам’янець-Подільський місцевий центр забезпечує створення та 

безпосередню роботу мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як: 

малозабезпечені, особи з інвалідністю, люди похилого віку, люди з особливими 

потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених населених 

пунктах.  

Працівники місцевого центру виїжджають до дистанційних пунктів 

консультування для надання правової допомоги вразливим категоріям населення. Так, 
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протягом четвертого кварталу 2019 року Кам’янець-Подільським місцевим центром з 

надання вторинної безоплатної правової допомоги та бюро правової допомоги здійснено 

18 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги.  

02 жовтня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським спільно з головою 

Дунаєвецької ОТГ організовано роботу 

консультаційного пункту та проведено прийом 

громадян в с. Нестерівці. За правовою допомогою 

особи звернулися по питаннях сімейного, 

земельного, цивільного та трудового законодавства. 

Усі питання розглянуті та надані відповідні роз’яснення та консультації.  

02 жовтня 2019 року начальником відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги Катериною Помазовою організовано роботу дистанційного пункту 

консультування на базі громадської приймальні Чемеровецької районної державної 

адміністрації. За правовою допомогою звернулося четверо громадян з питань 

житлового, трудового та цивільного законодавства.  По закінченню заходу роздано 

інформаційні листівки та розміщено плакати. 

10 жовтня 2019 року фахівчині Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ганна Петрик та Аліна Задорожна організували 

мобільні пункти консультування на базі 

Довжоцької сільської ради, Амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини с. Довжок та 

дошкільного навчального закладу «Веселка». По 

допомогу до фахівчинь мешканці села  зверталися 

з різних питань, здебільшого проблеми стосувалися трудового, цивільного та сімейного 

законодавства.  

15 жовтня 2019 року  в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Новоушицького районного центру зайнятості. Для 

отримання юридичної консультації звернулось 2 особи, категорія питання: трудове, 

спадкове. Усім клієнтам надано необхідні роз’яснення. 
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15 жовтня 2019 року заступницею начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ганною Петрик організовано роботу 

дистанційного пункту консультування громадян на базі 

Кам’янець-Подільської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. Більшість питань стосувалися сімейного та кримінального 

законодавства. Громадяни отримали вичерпну консультацію та роз’яснення відповідно 

до чинного законодавства.  

15 жовтня 2019 року дистанційний пункт консультування громадян на базі 

Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості 

організувала фахівчиня Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ганна Петрик. Здебільшого 

громадяни зверталися з питань земельного, 

спадкового, сімейного та трудового права. Присутні 

також отримали друковані інформаційні матеріали.  

24 жовтня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Дунаєвецької 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. За правовою допомогою 

звернулося 4 особи стосовно сімейного, 

земельного та адміністративного 

законодавства.  Усі питання розглянуті та 

надані відповідні роз’яснення та консультації. 

30 жовтня 2019 року фахівцями Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано дистанційний пункт та 

надано консультації юристам військових частин Кам’янець-Подільського гарнізону. 

Здебільшого громадяни зверталися з питань трудового, сімейного та адміністративного 

права. Присутні також отримали друковані інформаційні матеріали.  

31 жовтня 2019 року фахівчині місцевого центру Ганна Петрик та Аліна 

Задорожна організували роботу дистанційного пункту на базі громадської організації 

«Кам’янець-Подільська територіальна первинна організація українського товариства 
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сліпих (УТОС)». Присутні зверталися по 

правову допомогу з питань що стосувалися 

цивільного, трудового, спадкового та земельного 

законодавства. Зокрема, Ганна Петрик 

поінформувала про основні аспекти ЗУ «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству» та розповіла про відповідальність за 

вчинення таких протиправних дій. Також поширено інформаційні буклети та плакати.  

04 листопада 2019 року юристкою центру Ганною Петрик організовано 

дистанційний пункт та надано консультації 

засудженим, що зверталися за допомогою з 

питань цивільного, земельного та трудового 

законодавства на базі Кам’янець-Подільського 

міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

05 листопада 2019 року начальницею 

відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катериною Помазовою організовано 

роботу дистанційного пункту консультування громадян на базі Чемеровецького 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

За правовою допомогою звернулося троє громадян з питань цивільного та трудового 

законодавства. По закінченню заходу роздано інформаційні листівки та розміщено 

плакати. 

05 листопада 2019 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу 

дистанційного пункту консультування на базі 

громадської приймальні Чемеровецької районної 

державної адміністрації. За правовою допомогою 

звернулося троє громадян з питань житлового та 

цивільного законодавства. По закінченню заходу роздано 

інформаційні листівки та розміщено плакати. 
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11 листопада 2019 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Аліна Задорожна на базі 

департаменту соціального захисту населення 

Кам’янець-Подільської міської ради 

організувала консультування з актуальних 

питань. Більшість питань стосувалися 

сімейного, соціального та спадкового 

законодавства. Громадяни отримали вичерпну 

консультацію та роз’яснення відповідно до чинного законодавства.  

13 листопада 2019 року  в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Новоушицького районного центру зайнятості. 

Для отримання  юридичної консультації звернулась 3 особи, категорія питання: трудове, 

спадкове, цивільне. Усім клієнтам надано необхідні роз’яснення. 

13 листопада 2019 року юристка центру Аліна Задорожна організувала пункти 

консультування для мешканців Гуменецької 

громади: на базі сільської ради Гуменецької 

ОТГ та для відвідувачів центру первинної 

медико-санітарної допомоги. По правову 

допомогу мешканці села зверталися з різними 

проблемами, здебільшого питання стосувалися 

трудового, сімейного та соціального 

законодавства.  

14 листопада 2019 року в.о. начальника відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках роботи дистанційного пункту 

консультування провела прийом громадян на базі Новоушицького районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. Для отримання  

юридичної консультації звернулось 2 особи, категорія питання: спадкове, сімейне. Усім 

клієнтам надано необхідні роз’яснення. 
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14 листопада 2019 року фахівчиня центру Аліна Задорожна організувала 

мобільний пункт консультування на базі 

Кам’янець-Подільського територіального 

центру соціального обслуговування 

«Турбота». Юристка консультувала громадян 

з питань соціального забезпечення, 

пенсійного, спадкового, цивільного та 

земельного законодавства та надала правову 

інформацію відповідно до чинного 

законодавства.  

15 листопада 2019 року юристка місцевого центру Ганна Петрик забезпечила 

роботу дистанційного пункту консультування 

громадян на базі Кам’янець-Подільського 

міського центру зайнятості. Більшість питань 

стосувалися сімейного, пенсійного та трудового 

законодавства. Громадяни отримали вичерпну 

консультацію та роз’яснення відповідно до 

чинного законодавства.  

20 листопада 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським спільно з 

заступником  голови Дунаєвецької ОТГ 

проведено прийом громадян в с. Голозубинці. За 

правовою допомогою звернулося 7 осіб, зокрема 

по питаннях житлового, земельного, цивільного 

та трудового законодавства. Усі питання були 

розглянуті та надані відповідні роз’яснення та 

консультації.  

21 листопада 2019 року в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала 

роботу консультаційного пункту та провела 

прийом громадян на базі Новоушицького 
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районного військового комісаріату.  

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

допомоги» Неборецька Анастасія спільно з представниками ОМС провела виїзний 

прийом громадян в с. Глібів.  

02 грудня 2019 року юристкою центру Ганною Петрик організовано 

дистанційний пункт та надано консультації засудженим, що зверталися за допомогою на 

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

пробації» у Хмельницькій області. 

04 грудня 2019 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

БВПД провели виїзний прийом громадян 

за участі працівників поліції. Директор 

місцевого центру Валентин Бартиш 

роз’яснив мешканцям села положення 

Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» та поінформував про 

їхнє право на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави й 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Фахівчиня 

Чемеровецького бюро правової допомоги Катерина Помазова та юристка місцевого 

центру Ганна Петрик консультували громадян з питань цивільного, сімейного, 

земельного та спадкового законодавства, зокрема щодо підстав та порядку визнання 

особи недієздатною, приватизації земельної ділянки, порядку прийняття спадщини 

тощо. Громадяни також мали змогу отримати консультації від працівників поліції.  

04 грудня 2019 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» 

Ігор Кочмарський спільно з заступником 

Дунаєвецького міського голови провели 

прийом громадян на базі Мушкутинецького 

старостинського округу. Громадяни переважно 

зверталися з питань, що стосувалися земельного 

законодавства. По усіх питаннях надані відповідні 

роз’яснення та консультації.  
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05 грудня 2019 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі громадської приймальні Чемеровецької районної 

державної адміністрації. За правовою допомогою звернулося четверо громадян з питань 

земельного законодавства та соціального забезпечення. Також громадян поінформовано 

про їхнє право на безоплатну правову допомогу, механізм реалізації даного права, 

підстави й порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. По 

закінченню заходу роздано інформаційні листівки та розміщено плакати. 

05 грудня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Дунаєвецького районного центру зайнятості 

проведено прийом громадян. Присутні зверталися в 

основному з питань сімейного та земельного 

законодавства. По усіх питаннях надані відповідні 

роз’яснення та консультації.  

11 грудня 2019 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським для осіб, які 

перебувають на обліку у Дунаєвецькому 

районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області 

проведено правові консультації. Присутніх 

цікавили питання щодо поновлення на роботі 

незаконно звільнених працівників та порядку 

зняття з реєстрації місця проживання.  

12 грудня 2019 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Чемеровецького районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося 

двоє громадян з питань цивільного та трудового законодавства. По закінченню заходу 

роздано інформаційні листівки та розміщено плакати. 

17 грудня 2019 року юристка Новоушицького бюро правової допомоги Анастасія 

Неборецька в рамках роботи дистанційного пункту консультування провела прийом 

громадян на базі Новоушицького районного центру зайнятості. Для отримання  
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юридичної консультації звернулось 2 особи, категорія питання: спадкове, цивільне. Усім 

клієнтам надано необхідні роз’яснення. 

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

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування та  провела прийом громадян на базі Новоушицького районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. Для отримання  

юридичної консультації звернулась 2 особи, категорія питання: спадкове, земельне. 

Усім клієнтам надано необхідні роз’яснення. 

20 грудня 2019 року юристка місцевого центру Аліна Задорожна організувала 

мобільний пункт консультування на базі ГО 

«Сімей загиблих та поранених». Присутні 

зверталися з різних питань, здебільшого проблеми 

стосувалися трудового, цивільного та сімейного, 

соціального законодавства. Громадяни отримали 

вичерпну консультацію та роз’яснення відповідно 

до чинного законодавства.  
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД 

 

Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів (відділи 

БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції 

представництва 

На виконання завдання плану щодо проведення навчань працівників центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з актуальних та проблемних питань, 

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

01.10.2019 р. по 31.12.2019 р. у Кам’янець-Подільському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 01 листопада 2019 року був проведений 

семінар на тему: «Закон України «Про звернення громадян», під час якого працівників 

місцевого центру ознайомлено з питаннями практичної реалізації громадянами України 

наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання 

громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати 

недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. 

Також мова йшла про звернення про надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги та реєстрацію їх у КІАС. 

 

 

Підвищення кваліфікації адвокатів, що  працюють в системі БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.10.2019 р. по 31.12.2019 р. Кам’янець-Подільський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів наступні 

заходи: 

Щомісячно відділом організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами узагальнювалась робота відділу з питань здачі 

адвокатами актів для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Щоденно проводився аналіз рівня 

навантаження та розподілу справ між адвокатами та аналіз кількості відмов адвокатів 
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від отримання доручень, та надавалась методична та практична допомога адвокатам з 

питань оформлення актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Проведено бесіду із адвокатами з питань своєчасної подачі звітів до місцевого 

центру та правильності заповнення розрахунків розміру винагороди адвоката за надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

18 грудня 2019 року проведено семінар з адвокатами на тему: «Роз’яснення   

адвокатам порядку застосування значення окремих заохочувальних коефіцієнтів за 

результатами здійснення адвокатом захисту на відповідній стадії кримінального 

провадження». 

 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД 

 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень 

На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, директор 

місцевого центру взяв участь у 1 засіданні щодо розгляду актуальних питань діяльності 

25 листопада 2019 року.  

18 та 19 листопада 2019 року в правовому клубі PRAVOKATOR.Київ відбувся 

тренінг для працівників бюро правової допомоги по роботі з 

особами з інтелектуальними та психічними порушеннями, 

участь у якому взяла Анастасія Неборецька, в.о. начальника 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Кам’янець-

подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Мета навчального заходу – покращення навичок спілкування з особами з 

інтелектуальними та психічними порушеннями під час надання безоплатної правової 

допомоги.  

25 листопада 2019 року у правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса відбувся 

черговий навчальний тренінг «Планування та розробка проектів», участь у якому взяла 

фахівчиня місцевого центру Альона Щенсна.  
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Працівники регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у командах практикувались розробляти проєкти, спрямовані на 

вирішення актуальних проблем, та отримали знання з таких питань як: 

 відмінність проєкту від процесу та 

поточної діяльності; 

 мета (місія), цілі та завдання 

проєкту. SMART-цілі; 

 проєктний цикл; 

 аналіз стейкхолдерів; 

 команда проєкту; 

 планування проєкту; 

 сталість результатів проєкту; 

 практичні рекомендації з підготовки грантових заявок та по роботі з 

донорами. 

 

 

Моніторинг діяльності 

Для забезпечення досягнення високої ефективності та належної якості надання 

безоплатної правової допомоги Кам’янець-Подільським місцевим центром, необхідно 

проводити моніторинг діяльності центру та бюро правової допомоги. По завершенні 

четвертого кварталу проведено аналіз результативних показників організації за 

наступними критеріями: 

 Кількість прийнятих звернень клієнтів; 

 Кількість наданих правових консультацій; 

 Кількість проведених виїздів мобільних/дистанційних пунктів; 

 Питання, з якими звертаються по допомогу жителі окремої громади; 

 Кількість проведених правопросвітницьких заходів; 

 Кількість розміщених статей у місцевих ЗМІ. 

За отриманими результатами формується узагальнення у вигляді таблиць та 

графіків, для подальшого оприлюднення у місцевих ЗМІ, а також офіційних сторінках 

організацій у мережі Інтернет. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.10.2019 по 31.12.2019 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 1476 

звернень клієнтів, 1302 особам надано правову консультацію, 174 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД. 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевого 

центру 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консульта-

цій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перенаправ-

лень до інших 
провайдерів 

БПД 

1 

Відділ 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

860 764 96 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке 
бюро правової 
допомоги» 

308 275 33 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 
бюро правової 
допомоги» 

152 138 14 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 
бюро правової 
допомоги» 

156 125 31 0 

 Разом по МЦ 1476 1302 174 0 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, проведено видачу 105 

доручень адвокатам по цивільних та адміністративним справах для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та видано 2 довіреності адвокатам для 

представництва інтересів особи, якій надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

та 74 довіреності працівникам центру та бюро правової допомоги для представництва 

інтересів особи, якій надають безоплатну вторинну правову допомогу.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 
цивільного – 404 (27,4%), сімейного – 296 (20,1%), спадкового – 140 (9,5%), 
соціального забезпечення – 136 (9,2%),  житлового – 121 (8,2%), земельного – 116 
(7,8%), з інших питань – 100 (6,8%), трудового – 66 (4,5%), адміністративного – 48 
(3,2%), договірного – 26 (1,8%), з питань виконання судових рішень – 21 (1,4%) та 
медичного – 2 (0,1%) права.  
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Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань 

Соціальне забезпечення

Спадкове

Сімейне

Медичне

Трудове

Адміністративне

Земельне

Договірне

Житлове

Інше цивільне

Виконання судових рішень

Неправове питання

Інше

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І  
квартал 

ІІ  
квартал 

ІІІ 
квартал 

IV 
квартал 

Разом 

1 соціальне забезпечення 307 142 143 136 728 

2 інше цивільне 393 431 441 404 1669 

3 житлове право 150 141 130 121 542 

4 сімейне право 297 245 287 296 1125 

5 спадкове право 194 183 189 140 706 

6 земельне право 101 104 92 116 413 

7 договірне право 46 39 27 26 138 

8 трудове право 71 61 70 66 268 

9 адміністративне право 55 74 52 48 229 

10 виконання судових рішень 115 34 37 21 207 

11 медичне 2 1 1 2 6 

12 неправове питання  2 0 1 0 3 

13 інше 158 99 151 100 508 

Разом 1891 1554 1621 1476 6542 
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Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за статтю 

Чоловіки; 
263

Жінки; 536

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за віком 

8 178

399

214

До 18 років

Від 18 до 35 років 
включно

Від 35 до 60 років 
включно

Понад 60 років

 

Щодо клієнтів, яким надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних 

рішень прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) – 94 (54,6%), особам з інвалідністю – 48 (28%) та 

ветеранам війни – 20 (11,6%) тощо.  

28%

55%

12%0%

3%
0%

2%

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, 
за категорією осіб

Особам з інвалідністю

Малозабезпеченим особам

Ветеранам війни

Внутрішньо переміщеним 
особам
Дітям

Особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною
Особам, які постраждали від 
домашнього насильства
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

квартал: 

 здійснено 18 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 229 осіб, в тому числі 102 особи звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 127 осіб –  до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 24 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

 проведено 223 правопросвітницьких заходи. 

 розміщено у ЗМІ 44 інформаційних матеріали з питань надання БПД. 

 надано 16 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування МЦ 
та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
дистанційн
их пунктів/ 

осіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітниц

ьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформацій

них 
матеріалів, 
розміщени

х у ЗМІ 

1 
Кам’янець-
Подільський МЦ 

9/62 11/61 10 100 0 35 

2 
Відділ 
«Дунаєвецьке бюро 
правової допомоги» 

3/21 6/32 3 41 15 4 

3 

Відділ 
«Чемеровецьке 
бюро правової 
допомоги» 

4/14 4/13 2 38 0 3 

4 

Відділ 
«Новоушицьке 
бюро правової 
допомоги» 

2/5 8/21 9 44 1 2 

Всього 18/102 29/127 24 223 16 44 

 


