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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 
У І кварталі 2019 року діяльність Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі – Хмельницького 
МЦ) була спрямована на надання безоплатної первинної правової допомоги, 
зокрема, мешканцям відділених населених пунктів територіальних громад та 
проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на підвищення правової 
обізнаності громадян. Було зосереджено увагу на вивченні питань актуальних 
на часі, як для суспільства в цілому, так і для конкретних громадян.  

Так, з учнями навчальних закладів, педагогічними колективами 
обговорювалися питання щодо подолання булінгу в школі. Особливу увагу у 
березні поточного року зосереджили на роз’ясненні молодим особам віком 
18-23 років та внутрішньо переміщеним особам норм виборчого права, зокрема 
процедури участі у виборах Президента України.  

Правопросвітницькі заходи працівниками Хмельницького МЦ 
організовувалися із залученням спеціалістів різних галузей права з метою 
надання більш доступної та вичерпної інформації.  

 
Захід 1.1.1. Визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації 
населення та проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ, формування “карти 
правових потреб” 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ розроблено «карту 
правових потреб» громадян на основі їх звернень.  

Працівниками Хмельницького МЦ узагальнено та сформульовано основні 
правові проблеми що виникають: 

- стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей; 
- визнання права власності в порядку спадкування; 
- встановлення фактів, що мають юридичне значення; 
- визнання особи такою що втратила право користування житловим 

приміщенням; 
- виключення з актового запису про народження дитини даних про батька 

дитини. 
 
 
 
 
 



Захід 1.1.2. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 
 

Впродовж І кварталу 2019 року 
Хмельницьким МЦ з метою 
визначення найбільш актуальних 
правових потреб територіальних 
громад, органів територіальної 
самоорганізації населення та 
проблемних питань у їх взаємодії з 
органами державної влади, 
органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями у 

межах територіальної юрисдикції МЦ, проведено відповідний аналіз і 
відповідні статистичні дані передано для узагальнення всеукраїнської карти 
правових потреб.  

Карта містить такі елементи: 

- контакті дані регіональних, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро правової допомоги; 
- статистичні дані щодо діяльності системи безоплатної вторинної правової 
допомоги;  
- перелік основних правових питань у розрізі кожного місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, що є актуальними для 
кожного регіону; 
- реєстр організацій-партнерів та неурядових провайдерів правової допомоги; 
- інформацію про міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи. 

 
Захід 1.1.3. Організація та проведення бесід із учнями загальноосвітніх 

шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів, участь у виховних 
годинах, іграх із школярами на правові теми спрямованих на запобігання 
випадкам насильства в сім'ї та злочинності серед неповнолітніх 

Впродовж звітного періоду було проведено 18 бесід із учнями 
загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. 

Так, 28 січня начальниця відділу Оксана Куцоконь 
спільно з представниками Старосинявської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, 
Старосинявського сервісного центру Головного управління 
ПФ України в Хмельницькій області, Старосинявського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області провели бесіду з учнями Заставецької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів на тему: «Я МАЮ ПРАВО!» , під час якої ознайомили дітей 
з основними правами, розповіли з якого віку настає кримінальна 
відповідальність, та куди звертатися у випадку порушення їхніх прав чи загрози 
насильства. У рамках заходу діти також дізналися про правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» та отримали інформаційні буклети. 



 
20 лютого в Яблунівській загальноосвітній школі І-ІІ 
ступенів відбувся урок права для учнів 9-х та 11-х класів, 
який провела начальниця відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» Оксана Сідлецька.  

Цю зустріч присвячено орієнтації молодої людини в 
правовому просторі сучасного суспільства. Учням було 
роз’яснено їхні права, свободи та обов’язки як 

неповнолітніх, та надано поради, як уникати конфлікту із законом. 
 

Так, 13 березня фахівчиня відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 
Орися Круглова провела бесіду з учнями 8-х - 
11-х класів Полянської середньої школи І-ІІІ 
ступенів на тему: «Права та обов’язки 
неповнолітніх», а також було донесено 
інформацію про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу, зокрема про адміністративну 
відповідальність за булінг. Бесіда викликала 
жваве обговорення серед учнів, які задали ряд 

питань, на які отримали ґрунтовні відповіді. 

 
Захід 1.1.4. Організація та проведення семінарів, круглих столів, 

зустрічей із студентами у вищих навчальних закладах, ПТУ, ліцеях, 
коледжах, спрямованих на запобігання злочинності серед молоді, випадків 
домашнього насильства, дискримінації 

Упродовж звітного періоду було проведено 2 правопросвітницьких заходи 
для учнів ПТУ, ліцеїв, коледжів.  

Так, 28 березня в рамках реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» зі студентами Ярмолинецького професійного ліцею організовано та 
проведено правопросвітницький захід на тему “СТОП НАСИЛЬСТВО. СТОП 
БУЛІНГ». Роз’яснено поняття, види та відповідальність за вчинення насильства 
та булінгу. 

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

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) 
у трудових колективах, територіальних громадах, в тому числі про 
виконання правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО" 

Хмельницьким МЦ проведено 28 заходів у 
трудових колективах, 
територіальних 
громадах, тощо. 

Так, 21 березня 
начальниця відділу 
«Волочиське бюро 



правової допомоги» Алла Байда провела бесіду з трудовим колективом ДНЗ 
«Калинка». Присутнім було роз’яснено, які види послуг надає бюро правової 
допомоги та про категорії населення, що мають праву на безоплатну вторинну 
правову допомогу. Зупинились також і на головних завданнях 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», що 
має на меті підвищення правової свідомості українців та інформування 
громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті.  

15 березня на базі Деражнянської районної 
бібліотеки для дорослих юристкою Людмилою 
Регешою було проведено бесіду з працівниками 
бібліотеки. В ході бесіди напрацювали спільні 
кроки на шляху до ліквідації правового 
нігілізму серед жителів району, в тому числі 
клієнтів обох установ, а також заплановані 
спільні правопросвітницькі заходи в 
бібліотеках району. 

31 січня начальниця Летичівського бюро 
правової допомоги Неля Поплавська спільно з 
начальником відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Іриною Бляхарською 
провели інформаційну нараду з колективом 
Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час якої 

обговорили проблеми булінгу в школі та шляхи їх подолання.   
 

Захід 1.1.6. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на 
запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 
обліку в Центрах зайнятості 

Впродовж звітного періоду було проведено 22 семінари для осіб, які 
шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

Зокрема, 15 січня фахівчинею Оксаною 
Куцоконь проведено спільно з представниками 
Старосинявської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості та Старосинявського 
сервісного центру Головного управління ПФ 
України в Хмельницькій області семінар з 
громадянами, що перебувають на обліку в 
Старосинявській районній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості на тему: «Ринок праці. 

Особливості ринку праці в Україні». 
Додатково присутні дізнались про порядок отримання первинної та 

вторинної правової допомоги, правові послуги, що їх надають у 
Старосинявському бюро правової допомоги, про категорії громадян, які мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також про реалізацію в 



державі правопросвітницького проекту " Я МАЮ ПРАВО!". На завершення 
заходу учасникам роздані буклети. 

 
5 березня в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я 
МАЮ ПРАВО!» та «Я маю право обирати!» на 
базі Ярмолинецької районної філії 
Хмельницького ОЦЗ Наталія Костюк, 
заступник начальника відділу “Ярмолинецьке 
бюро правової допомоги” провела з особами, 
які перебувають на обліку в ЦЗ як такі, що 
шукають роботу бесіду на тему: “Виборчі права громадян, способи їх реалізації 
та захисту. Відповідальність за порушення виборчого законодавства”.  

 
Захід 1.1.7 Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з 

інвалідами, які мають вади слуху, зору 
Упродовж звітного періоду працівниками Хмельницького МЦ проведено 

2 зустрічі з керівниками громадських організацій інвалідів з вадами зору та 
слуху.  

Так, 28 березня начальницею відділу “Деражнянське бюро правової 
допомоги” Оксаною Сідлецькою проведено зустріч з членами Хмельницької 
обласної організації інвалідів зору, в ході якої було роз’яснено присутнім права, 
пільги, що надаються інвалідам в Україні. 
 

Захід 1.1.8. Організація та проведення вуличного інформування 
громади Хмельницької області в тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

В рамках проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО» та 
користуючись можливістю якомога більше правової інформації донести до 
населення області фахівці бюро правової допомоги та місцевого центру під час 
виїзду мобільних груп проводили вуличні інформування населення, під час 
яких надавали роз’яснення не лише з питань земельного законодавства, а з 
інших галузей права. Спілкуючись із людьми, фахівці місцевого центру 
доводили до їх відома інформацію про діяльність МЦ, порядок звернень до 
центру, роздавали друковані інформаційні 
матеріали. Протягом кварталу проведено 9 
вуличних інформувань. 

Так, 14 січня проведено вуличне 
інформування населення: під час якого 
громадянам роздано буклети щодо надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
контактні дані Віньковецького бюро правової 
допомоги та проінформовано Віньковецьку громаду про виконання 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 
 



 Так, 7 лютого працівниками 
Летичівського бюро з метою підвищення 
правової обізнаності мешканців 
територіальних громад, зокрема, щодо 
реалізації їх права на доступ до безоплатної 
правової допомоги та реалізації виборчого 
процесу було проведено вуличне 
інформування громадян. 
 

Захід 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей, навчальних 
семінарів з керівниками громадських організацій (із громадськими 
організаціями, які представляють інтереси учасників АТО та членів їх 
сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств 
населення) 

Упродовж звітного періоду проведено 2 зустрічі із зазначеної тематики.  
 
21 лютого було проведено робочу зустріч з керівником 
Деражнянської ГО інвалідів армії та дитинства 
Володимиром Парчевським, в ході якої обговорено 
можливі спільні правопросвітницькі заходи, а також 
доступ інвалідів до безоплатної вторинної правової 
допомоги та правосуддя. 

 
Захід 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з керівниками органів 

державної влади, ОМС міст і районів 
 З метою налагодження тісної співпраці з керівниками органів державної 

влади, ОМС міст і районів проведено 21 робочу зустріч. 
Так 5 лютого начальниця відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» Алла Байда провела робочу зустріч із 
директором Волочиського районного центру зайнятості 
Олександром Скибою. Було окреслено подальшу 
співпрацю в рамках Меморандуму про співпрацю та 
інформування осіб, що перебувають на обліку в 
Волочиському центрі зайнятості про можливість 
отримання безоплатної правової допомоги. 

 
Так, 21 березня Наталія Костюк заступниця 

начальника відділу “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги” організувала та провела 
робочу зустріч із головою Москалівської 
сільської ради Ярмолинецького району. Під час 
зустрічі розповіла про діяльність бюро, про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!», про категорії осіб, які мають право отримати 
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. З головою сільської ради 
домовилися про подальшу співпрацю, вручено інформаційні буклети МЮУ “Я 
МАЮ ПРАВО!” та плакати.  



 
Захід 1.2.4. Надання методичної допомоги представникам юридичних 

служб органів державної влади та ОМС з питань прав людини 
З метою налагодження співпраці з представниками юридичних служб 

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

Так, 9 березня начальниця відділу 
«Волочиське бюро правової допомоги» Алла 
Байда провела зустріч з секретарем 
Наркевицької селищної ради ОТГ Тетяною 
Козак, під час якої було надано методичну 
допомогу у розробленні проектів рішень сесії. 
 

Так, 21 березня начальник відділу 
“Городоцьке бюро правової допомоги” Артем 
Кляхін надав методичну допомогу з питань 
доступу до системи безоплатної правової 
допомоги представнику юридичної служби 
Сатанівської селищної ОТГ. 
 
 

Захід 1.2.6. Створення мережі параюристів - виявлення авторитетних 
осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, 
селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів залучення таких осіб до 
консультування громади з визначених правових питань 

Працівниками місцевого центру постійно проводиться робота по створенню 
мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або 
вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення до 

консультування громади з визначених 
правових питань. 

Працівниками Волочиського бюро 
протягом І кварталу 2019 року проводилась 
робота щодо створення мережі параюристів - 
виявлення авторитетних осіб з неповною 
юридичною або вищою освітою на території 
громад міст, селищ, сіл для залучення їх в 

якості параюристів, залучення таких осіб до консультування громади з 
визначених правових питань як в м. Волочиськ так і у Волочиському районі. 
Зокрема для консультування громадян з питань податкового законодавства 
залучено в якості параюриста головного бухгалтера ТзОВ Транс Авто Д» - 
Дмитра Куковицького. 

 
 
 
Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності 

МЦ у медіа-середовищі регіону 



Протягом поточного кварталу відділом правопросвітництва та взаємодії із 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги забезпечено 
моніторинг інформаційної присутності результатів та показників роботи 
Хмельницького місцевого центру, підпорядкованих бюро правової допомоги у 
медіа-середовищі. 

Зокрема, було розміщено 8 інформацій у місцевих та регіональних ЗМІ. 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

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

Протягом кварталу на офіційному сайті Головного 
територіального управління юстиції у Хмельницькій області 
01 лютого висвітлена робота з працівниками 
Ярмолинецького бюро в ході спільного виїзного прийому громадян. 
https://justice-km.gov.ua/news/view/4249-vovkovinec-ka-gromada-derazhnyans-kog
o-rayonu-otrimala-statut-ta-svidoctvo 

Деражнянською районною бібліотекою для дорослих у Facebook було 
розміщено інформацію про спільні правопросвітницькі заходи з нашими 
партнерами.      
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2152960878145316&set=pcb.215296458
1478279&type=3&theater 

Зокрема, 03 січня в «Летичіській газеті» надрукована стаття       
«Обмежені фізичні можливості не є обмеженням у спілкуванні» 
 

Так, 07 березня в громадсько-політичному тижневику 
Ярмолинецького району – газеті «Вперед» №10 опубліковано 
статтю Наталії Костюк - заступника начальника відділу 
"Ярмолинецьке бюро правової допомоги" на тему: “Підкуп 
виборця - це злочин”.  
 
 
 

Захід 1.3.6. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 
БВПД та співпрацюють з МЦ у інтернет-ресурсах, веб-сайтах, соціальних 
сторінках Facebook 

У І кварталі поточного року відділом організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами та відділом 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги підготовлено 3 
публікації щодо позитивних практик адвокатів Хмельницької області у 
цивільних і адміністративних справах, які розміщені на сторінці Facebook 
Хмельницького МЦ, веб-сайті Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, а також у 
інтернет-виданні «Газета «Є», рубрика «НАРКОР»  
 



Захід 1.3.7. Забезпечення на офіційних веб-сайтах місцевих органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
наповнення актуальною інформацією постійно діючих рубрик «Безоплатна 
правова допомога» 

З метою поширення інформації щодо діяльності Хмельницького МЦ на 
офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування розміщено 23 актуальних інформацій діючих рубрик 

«Безоплатна правова допомога» на теми: 
«Стягнення аліментів», «Порядок та строк 
оскарження рішення про звільнення», “Щодо 
доповнення переліку суб’єктів права на БВПД та 
які документи їм необхідно подати для 
підтвердження свого статусу, та інші. 

 
 

 
Захід 1.3.8. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів 
цільової аудиторії, в тому числі про виконання правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

Задля розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних 
матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії в тому 
числі про виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», було 
розповсюджено ряд буклетів та листівок а також газет під час проведення 
правопросвітницьких заходів. 

 
Захід 1.3.9. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 

вирішення правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 
Протягом кварталу проведено 4 заходи спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 
Фахівцями Летичівського бюро правової 

допомоги в індивідуальному порядку в приміщенні 
бюро надається внутрішньо переміщеним особам 
первинна правова допомога та доступ до вторинної 
правової допомоги.  Також проводяться бесіди із 
такою категорією осіб з метою вирішення їх проблем 

та роз’яснення законодавства. 
Так, 15 березня в рамках реалізації 

загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Наталія Костюк - заступниця 
начальника відділу “Ярмолинецьке 
бюро правової допомоги” провела бесіду 
на базі Ярмолинецького бюро правової 



допомоги з внутрішньо-переміщеними особами на тему: «Порядок реалізації 
внутрішньо переміщеними особами виборчих прав та як переселенцям 
проголосувати на виборах Президента України. 

Так, 20 березня в рамках 
інформаційної кампанії “Я маю право 
обирати” та правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!” начальник 
відділу “Городоцьке бюро правової 
допомоги” Артем Кляхін провів бесіду 
із внутрішньо переміщеними особами на 
базі Управління соціального захисту 

населення Городоцької РДА, щодо процедури голосування для громадян 
України виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованій території у 
Донецькій та Луганській областях. 

Начальник відділу розповів, що за мотивованим зверненням виборця орган 
ведення Державного реєстру виборців може тимчасово змінити виборцю місце 
голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. 

На завершення бесіди присутнім було роздано інформаційні буклети про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, контактні дані Городоцького 
бюро правової допомоги та буклети по проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 
1.3.10. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на вирішення 
правових проблем учасників АТО 

З метою підвищення рівня правової обізнаності учасників АТО та осіб, на 
яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» протягом І кварталу проведено 4 заходи. 

Так, 18 березня начальниця відділу 
«Волочиське бюро правової допомоги» 
Алла Байда провела робочу зустріч з 
членами ГО «Воїни АТО Волочищини», під 
час якої було обговорено актуальні 
проблеми щодо реалізації пільг учасників 
АТО, їх право на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги та порядок 
його реалізації, порядок подання та 
порядком розгляду звернень про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та інші актуальні питання. 
 
Так, 28 березня фахівчиня 

“Городоцьке бюро правової 
допомоги” Діана Думановська 
провела бесіду із учасниками АТО 
Городоцького району на тему: 
“Надання земельних ділянок 
учасникам АТО”. 

Головний спеціаліст розповіла, що 
учасникам бойових дій гарантується 



пільга щодо першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального 
житлового будівництва, садівництва і городництва, що передбачено статтею 12 
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

 
Захід 1.3.11. Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій, 

семінарів для соціально вразливих категорій громадян у спеціалізованих 
установах (психоневрологічних інтернатах, соціальних центрах, 
школах-інтернатах  

Основними клієнтами системи безоплатної правової допомоги, як відомо, 
є малозабезпечені особи. Саме така категорія населення є найбільш вразливою, 
як показує практика, і в плані правової обізнаності. Тому фахівцями бюро 
правової допомоги та місцевого центру протягом звітного кварталу проведено 2 
правопросвітних заходів саме з такими групами жителів області. 

Так, 26 березня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 
Наталія Костюк - заступник начальника відділу 
“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” провела 
робочу зустріч з керівником та працівниками 
комунального закладу “Ярмолинецький районний 

центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” Ярмолинецької районної ради 
Хмельницької області. Під час зустрічі розповіла про діяльність бюро, про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!», про категорії осіб, які мають право отримати 
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу.  

 
1.4.1. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної 

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

Впродовж звітного періоду організовано 1 виїзд до мобільної точки доступу 
до безоплатної правової допомоги (в тому числі спільно з Головним 
територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області) на основі 
затвердженого графіку в територіальних громадах. 

31 січня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Наталія Костюк заступник начальник 
відділу “Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги” спільно із представниками Головного 
територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області забезпечила роботу 
мобільної точки доступу до безоплатної 
правової допомоги у Косогірській сільській раді 

Ярмолинецького району. Проведено прийом громадян, надано відповідні 
консультації. На прийом звернулося 7 осіб, надано 7 консультацій.  
 



 Захід 1.4.2. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування 
в установах виконання покарань для засуджених осіб 

 Досягнуто домовленості із керівництвом Державної установи 
«Хмельницький слідчий ізолятор» про створення дистанційного пункту доступу 
до безоплатної правової допомоги ув’язнених та засуджених, які утримуються у 
даній установі з 2 кварталу 2019 року. Затверджено графік робити 
дистанційного пункту доступу: кожний третій четвер місяця: для ув’язнених – з 
10.00 год. до 12.00 год, для засуджених – з 14.00 год. до 16.00 год. 
 

Захід 1.4.3. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 
пунктів щодо осіб учасників АТО, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Впродовж звітного періоду заступницею начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ольгою 
Глазуновою взято участь у 3 виїздах мобільних консультаційних пунктів для 
надання правової допомоги учасникам АТО та особам, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту».  

 
 Захід 1.4.4. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів щодо громадян похилого віку, інвалідів, які знаходяться в 
будинках інтернатах, особам із особливими потребами у 
будинках-інтернатах, спеціалізованих установах 

Впродовж звітного періоду організовано 11 виїздів у будинки-інтернати, 
спеціалізовані установи для громадян похилого віку, інвалідів. 

Так, 26 березня юристкою відділу 
“Городоцьке бюро правової допомоги” 
Діаною Думановською, було проведено 
виїзний прийом громадян для осіб з 
інвалідністю на базі Лісоводського 
будинку-інтернату для громадян похилого 
віку та інвалідів Городоцького району 
Хмельницької області. 

Під час виїзного прийому присутніх було проінформовано про перелік 
юридичних послуг, які надаються Городоцьким бюро правової допомоги, про 
категорії громадян, які мають право на безоплатну первинну та вторинну 
правову допомогу. 

 
26 березня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я 
МАЮ ПРАВО!» Наталія Костюк заступник 
начальника відділу “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» в Ярмолинецькому 
територіальному центрі з соціального 
обслуговування одиноких та непрацездатних 
громадян похилого віку провела роботу 



виїзного мобільного консультативного пункту з надання безоплатної правової 
допомоги незахищеним верствам населення. На прийом звернулося 2 особи, 
надано 3 консультації. 
 

Захід 1.4.5. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 
пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ 

З метою розширення доступу мешканців віддалених населених пунктів до 
правової допомоги працівниками Хмельницького місцевого центру здійснено 
28 виїздів у складі мобільних 
консультаційних пунктів для громадян на базі 
сільських рад, ОТГ.  

Так, 15 січня перший заступник голови 
райдержадміністрації Володимир Лужняк та 
начальниця Віньковецького бюро правової 
допомоги Ольга Біла провели виїзний прийом 
громадян в с. Зоряне.   

 
Так, 27 лютого керівник відділу 

“Городоцьке бюро правової допомоги” 
Артем Кляхін взяв участь у виїзному 
прийомі громадян у Жищинецькому 
старостинському окрузі Городоцької ОТГ 
Хмельницької області. 

 
 

 
Захід 1.4.6. Забезпечення роботи дистанційних пунктів 

консультування для громадян в центрах зайнятості 
Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками 

Хмельницького МЦ та бюро правової допомоги 
проведено 27 консультацій у міськрайонних центрах 
зайнятості. 

 
Так, 18 лютого фахівчинею Оксаною Куцоконь забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування громадян на базі Старосинявської 
районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Для отримання 
безоплатної первинної правової допомоги звернулось 5 осіб. Під час прийому 
громадянам надані консультації та роз’яснення трудового, сімейного, 
цивільного законодавства, роздані буклети. 

 
Захід 1.4.7. Організація та 

робота дистанційного пункту 
консультування громадян на базі 
центрів надання адміністративних 
послуг  

В рамках виконання Меморандуму 
про співпрацю між центром надання 



адміністративних послуг Хмельницької районної державної адміністрації та 
Хмельницьким МЦ забезпечено роботу дистанційного пункту доступу, а саме 8 
січня, 5 лютого та 5 березня на базі ЦНАПу. 

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

приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст»  
Протягом звітного періоду Skype-консультування проводилися 30 січня, 27 

лютого та 27 березня. 
Так, 27 березня на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки відбулося 
Skype-консультування громадян за 
участю спеціалістів Хмельницького 
МЦ та юристів ГО "Подільська 
правова ліга", представників 
Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій 
області та Управління забезпечення 
прав людини Національної поліції 
України в Хмельницькій області. 
Юристи та представники органів 

державної влади надавали юридичну допомогу жителям Городоцької ОТГ 
Хмельницької області.   

Громадян цікавили питання:   
- щодо приватизації земельної ділянки;  
- щодо оформлення пенсії; 
- щодо оформлення права власності на нерухоме майно; 
- щодо виплати аліментів; 
- щодо зобов’язань, які виникають із договору дарування; 
- щодо системи оподаткування.  

 
Захід 1.4.9. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до 

БПД на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 
Впродовж звітного періоду Хмельницьким МЦ 

забезпечено роботу дистанційного пункту доступу на базі 
Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт». 

 
 

 
 

Захід 1.4.10. Забезпечення роботи 
дистанційного пункту доступу до БПД на 
базі Хмельницького міськрайонного 
відділу філії ДУ “Центр пробації” 

У Хмельницькому міськрайонному 
відділі філії Державної установи «Центр 
пробації» працював дистанційний пункт з 



надання правової допомоги засудженим.  

Говорили насамперед про виборчі права громадян, адже незабаром 
відбудуться вибори Президента України. Роз’яснення щодо права громадян 
брати участь у виборчому процесі надавали заступниця директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Олена Варфоломєєва і юристка Хмельницького МЦ 
Ірина Бляхарська. 

 
Захід 1.4.12. Організація та робота дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Хмельницького окружного 
адміністративного суду  

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким 
окружним адміністративним судом та Хмельницьким МЦ заступник 
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги  - Ольга Глазунова забезпечувала роботу дистанційного пункту 
доступу, а саме 03.01.2019, 07.02.2019, 07.03.2019 року. 

 
Захід 1.5.2. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 
Відділом правопросвітництва та надання безоплатної первинної правової 

допомоги у І кварталі було проведено анкетування клієнтів щодо якості 
отриманих послуг, наданих працівниками місцевого центру. Загалом протягом 
звітного періоду 18 клієнтів центру заповнили анкети у яких вказали, чи було 
вирішено їх правову проблему та оцінили рівень надання правової допомоги 
працівниками, який за результатами опитування в середньому був оцінений як 
хороший. 

 
Захід 1.5.3. Організація та проведення навчальних семінарів, заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 
З метою підвищення кваліфікації адвокатів, які уклали контракти із 

Хмельницьким місцевим центром у 1 кварталі 2019 року (2 особи) проведено 
робочу зустріч із роз’яснення положень постанови КМУ від 17 вересня 2014 р. 
№ 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу». 

 
Захід 1.6.1. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з ОМС 

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

Рішенням сесії Летичівської районної ради 5 березня затверджено 
Програму безоплатної правової допомоги та правової освіти населення 
Летичівського району на 2019-2020 роки, якою передбачено, зокрема,  
забезпечення діяльності виїзного  консультаційного пункту для надання 
консультацій мешканцям району та проведення спільних правоосвітницьких 
заходів соціальними партнерами БПД. Співрозробниками Програми є 
Хмельницький МЦ та Летичівська РДА. 



 
Захід 2.1.1 Вивчення актуальних потреб в правових знаннях 

працівників місцевих центрів 
На базі Хмельницького МЦ 14 березня 

відбулось навчання з питань декларування 
для фахівців регіонального та місцевого 
центрів. Про вимоги до заповнення 
декларації осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, розповіла керівник 
сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції ГУ ДФС Хмельницької області 
Віталія Гарматюк. 

Як зазначила представниця Державної фіскальної служби України, одним з 
інструментів запобігання та протидії корупції і одночасно засобом фінансового 
контролю є електронне декларування доходів і майна чиновників. Водночас під 
час самого процесу декларування виникає чимало запитань. Тож мета навчання 
– надати працівникам регіонального та місцевого центрів детальні роз’яснення 
щодо застосування антикорупційного законодавства при поданні декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 
             

Захід 2.1.2. Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників та 
спеціалістів бюро правової допомоги 

З метою підвищення ефективності діяльності місцевого центру, 
оперативності прийняття відповідних рішень, забезпечення належної 
координації діяльності бюро правової допомоги проведено нараду за участю 
керівників відділів, в тому числі керівників бюро правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру у скайп-режимі 10.01.2019. 
 

Захід 2.1.6. Участь працівників МЦ у семінарах, навчаннях, що 
організовуються Хмельницьким ЦППК 

З метою залучення ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, місцевих громад впродовж І кварталу працівники центру взяли 
участь у навчанні що організовувалися Центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій.  

Так, 21 березня директор 
Хмельницького місцевого центру 
Григорій Гоцький провів тематичну 
зустріч «Про систему безоплатної 
правової допомоги» із спеціалістами 
апаратів, структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій які працюють перший рік на 
державній службі і підвищують свою кваліфікацію у Хмельницькому 



обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійною 
програмою.  

В ході зустрічі розглядались питання ролі та функції органів виконавчої 
влади та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
створенні належних умов доступності осіб вразливих категорій як до об’єктів 
соціальної інфраструктури, так і до отримання безоплатної правової допомоги. 
Ознайомлено присутніх із структурою, методами та формами роботи системи 
безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області, основними 
положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а також 
поінформовано про всеукраїнський правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!», зокрема про його тематичну складову «Я маю право голосу». 

 
Захід 3.1.2. Участь у засіданнях Керівної ради директорів 

 
Директор місцевого центру Григорій 

Гоцький 09 січня та 28 лютого поточного року 
взяв участь у засіданнях Керівної ради. 

 
 
 

Захід 3.3.2. Забезпечення обміну досвідом між регіональним та 
місцевим центром  

Під час тренінгу для юристів системи безоплатної правової допомоги 
Хмельниччини, який провели 11 лютого на базі Хмельницького МЦ, 
обговорили актуальні питання законодавства, яке регулює проведення 
президентських виборів в Україні, зокрема реалізацію права голосу внутрішньо 
переміщеними особами, а також повноваження адміністративних судів у 
виборчому процесі та новели цивільно-процесуального законодавства. 

Тренінг, організований Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, включав два блоки 
питань – реалізація виборчого права й новели адміністративного та 
цивільно-процесуального законодавства у 2019 році.  

Про поширені види виборчих порушень, способи їх 
фіксування та оскарження, дії спостерігачів та інших осіб 
при виявленні порушень, обов’язки та повноваження 
виборчих комісій, правоохоронних органів під час 
виборчого процесу присутнім розповіла Ірина Рижук, 

доцентка кафедри конституційного, адміністративного та 
фінансового права Хмельницького університету управління 
та права, кандидатка юридичних наук. 

Олег Майданюк, радник з питань ВПО, пояснив, яким 
чином реалізувати виборче право вимушеним переселенцям, 
з якими проблемами може зіштовхнутися ця категорія осіб 
під час виборів та як бути в цих ситуаціях. 

З повноваженнями адміністративних судів щодо 
виборчого процесу юристів центрів та бюро 



ознайомила  Діана Гнап, суддя Хмельницького окружного адміністративного 
суду. Вона також розповіла про новели адміністративного законодавства з 2019 
року. «Новели цивільно-процесуального законодавства щодо здійснення 
представництва у цивільних справах» – такою була тема доповіді Тетяни 
Спірідонової, заступниці голови Апеляційного суду Хмельницької області, 
судді судової палати з розгляду цивільних справ. 

 
11 березня на Хмельниччині з робочим візитом перебував директор 

Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк. Під час 
зустрічі з керівниками та працівниками центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, які працюють на Хмельниччині, Олексій Бонюк 
наголосив, що зміни, які відбуватимуться в системі БПД, спрямовані на її 
удосконалення, зокрема на підвищення якості юридичних послуг. 

Найближчим часом у системі БПД 
відбуватимуться трансформації, насамперед вони 
стосуватимуться формату роботи точок доступу до 
правової допомоги, їхньої структури, роботи та 
розвитку персоналу. Про це йшлося 11 березня у 
Хмельницькому під час зустрічі директора 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги Олексія Бонюка з керівниками та працівниками центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Хмельниччини. 

Участь у обговоренні також взяли очільник Української фундації правової 
допомоги Микола Сіома та помічниця директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги Елеонора Белей.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захід 3.4.1. Збір інформації щодо основних показників діяльності МЦ 

Забезпечувався збір, узагальнення та аналіз статистичних показників про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом І кварталу.  
 

Захід 3.4.3. Надання методичної допомоги для відділів бюро правової 
допомоги, надання методичної допомоги, здійснення технічного супроводу 
оргтехніки 

Протягом звітного періоду Віньковецькому, Городоцькому, 
Ярмолинецькому бюро правової допомоги надавалася методична допомога та 



здійснювався технічний супровід оргтехніки, віддалено здійснювався 
програмно-технічний супровід АРМ. 

 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 02 січня по 29 березня 2019 року Хмельницьким місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2199 звернень 
клієнтів, 1884 особам було надано правову консультацію, 315 із них написали 
письмову заяву про надання БВПД. 
 
Таблиця 1 Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
315 рішень про надання БВПД та надано 168 доручень адвокатам та 147 наказів 
штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). Відмов у наданні БВПД не було. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
соціального забезпечення 235 (11%), спадкового 270 (12%), сімейного 400 
(18%), трудового 48 (2%), адміністративного 123 (6%), земельного 152 (7%), 
договірного 48 (2%), житлового 182 (8%), іншого цивільного 326 (15%) права, з 
питань виконання судових рішень 173 (8%), з інших питань 142 (7%), з 
неправових питань 98 (4%) та з медичних питань 2 (0,1%).  

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

542 395 147 

2 Відділ “Волочиське бюро правової 
допомоги” 

242 219 23 

3 Відділ “Віньковецьке бюро 
правової допомоги” 

161 138 23 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 
допомоги” 

222 192 30 

5 Відділ “Деражнянське бюро 
правової допомоги” 

276 229 47 

6 Відділ “Летичівське бюро 
правової допомоги” 

327 315 12 

7 Відділ “Старосинявське бюро 
правової допомоги” 

150 132 18 

8 Відділ “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги” 

279 264 15 

 Разом по МЦ 2199 1884 315 
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ДІАГРАМА 1. КРУГОВА ДІАГРАМА ЩОДО РОЗПОДІЛУ 
КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ ЗА КАТЕГОРІЄЮ 

ПИТАНЬ

інше

неправове питання

виконання судових рішень

інше цивільне

житлове

договірне

соціальне забезпечення

спадкове

сімейне

трудове

адміністративне

земельне

медичне



 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД за I квартал 2019 року 
найбільше позитивних рішень було прийнято по особам які перебувають під 
юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімум 145 (70%), учасникам бойових дій 50 (6%), 
інвалідам 92 (17%), внутрішньо переміщенні особи 27 (5%), осіб, щодо яких суд 
розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи 0 (0%), жертви домашнього насильства 0 (0%), діти, які не 
належать до окремих категорій 1 (0%). 



Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро правової 
допомоги, у І кварталі 2019 року було організовано: 33 виїзди мобільних 
консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 29 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; загальна кількість осіб, які 
звернулися за отриманням консультацій та роз’яснень під час виїздів мобільних 
та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 237 осіб, в тому 
числі 123 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень 
під час роботи мобільних консультаційних пунктів та 114 осіб на дистанційних 
пунктах доступу; надано методичну допомогу 11 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 102 правопросвітницьких заходи. Розміщено у ЗМІ 46 
інформаційних матеріалів з питань надання БПД. Надано 24 клієнтам доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту.  

 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 

місцевого центру в розрізі бюро 
 

№ 
з/п 

 
Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількіст
ь 

здійснен
их 

виїздів 
моб. 

Пунктів 
/осіб, що 
отримал
и прав. 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанцій
них 

пунктів/ 
осіб, що 

отримали 
прав. 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведен

их 
правопро
світниць

ких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електрон

них 
сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформац.м
атеріалів, 

розміщених 
у ЗМІ 

 
Разом по МЦ, в тому 

числі: 33/123 29/114 11 102 24 46 

1 Хмельницький МЦ 4/29 12/46 0 18 3 4 

2 
Відділ Волочиське 
БПД 3/13 2/19 1 16 0 6 

3 
Відділ “Віньковецьке 
БПД 2/6 2/12 0 2 0 0 

4 
Відділ “Городоцьке 
БПД” 3/5 2/9 1 14 0 11 

5 
Відділ 
“Деражнянське БПД” 2/7 3/3 3 5 2 2 

6 
Відділ “Летичівське 
БПД” 13/45 3/6 5 14 4 7 

7 
Відділ 
“Старосинявське 
БПД” 

3/7 2/10 1 13 0 5 

8 
Відділ 
“Ярмолинецьке БПД” 3/11 3/9 0 20 15 11 

 


