
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги 

у ІІ кварталі 2016 року  
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
 

 Питання надання безоплатної правової допомоги на сьогодні врегульовано Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу» який набрав чинності 9 липня 2011 року. Згідно 

з частиною першою статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У 

випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.  Отримати таку 

допомогу має право кожен хто  звернеться за наданням зазначеної допомоги. На допомогу 

мають право не лише громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, 

біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. 

                                             

 Відповідно до завдання по налагодженню співпраці з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями 

місцевим центром на правах соціальної реклами періодично розміщується інформація про 

роботу на інформаційних стендах органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, ЦНАПах. При проведенні виїздів у районні центри  та сільські населені 

пункти постійно забезпечується розміщення інформаційних матеріалів про роботу центру. 

                            

 Протягом ІІ кварталу проведено 10 робочих зустрічей із керівниками органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування міст і районів, на які поширюється 

юрисдикція Хмельницького МЦ.   

 Так, 15.04.2016 року директором центру Г. Гоцький у рамках проведення робочого 

візиту до Волочиського району проведено робочі зустрічі з керівництвом районної державної 

адміністрації, районної ради, начальником районного управління юстиції, головою 

Волочиського  районного суду та начальником Волочиського відділення Теофіпольського 

відділу ГУНП у Хмельницькій області. 

  



                   

  

Директор центру Г. Гоцький та головний спеціаліст відділу інформаційної та матеріальної 

інфраструктури В. Корчинська 20 квітня у рамках проведення робочого візиту до 

Городоцького та Ярмолинецького районів здійснили робочі зустрічі: 

- у Ярмолинецькому районі із керівником апарату районної державної адміністрації , 

керуючим справами районної ради та головою Ярмолинецької селищної ради. 

                

 - у Городоцькому районі із головою районної державної адміністрації, заступником 

голови районної ради, директором районного центру зайнятості  та начальником районного 

відділення поліції. 

                

 У ІІ кварталі організовано 3 робочі зустрічі з керівниками громадських організацій 

інвалідів (УТОГ, УТОС).  

 Питання налагодження плідної співпраці щодо надання безоплатної правової 

допомоги нечуючим громадянам стало предметом обговорення на робочій зустрічі 

директора Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Г. Гоцького та голови Хмельницької обласної організації УТОГ М. Адамчука, що 

відбулася 29 червня. Директор центру розповів про напрямки роботи 

місцевого центру та категорії громадян, яким надається безоплатна 

вторинна правова допомога, окремо зупинившись на процедурі надання 

такої допомоги особам, які є інвалідами та  отримують  пенсію  або  

соціальну допомогу. М. Адамчук зазначив, що метою створення УТОГ є 

організаційне об’єднання нечуючих громадян України для захисту їх 

законних прав та інтересів, надання їм допомоги в професійній, трудовій і 

соціальній реабілітації, а тому питання надання правової допомоги є 



дуже актуальним. У Хмельницькій області обласна організація УТОГ налічує 1450 членів. 

Результатом зустрічі є домовленість про взаємодію та організацію спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості нечуючих громадян щодо 

можливості скористатися безкоштовно послугами адвоката для представництва своїх 

інтересів у судах та підписання Меморандуму про співпрацю. 

 Розширення доступу до БПД для громадян, які проживають у віддалених районах та 

містах здійснено 18 виїзних прийомів громадян у складі «мобільних соціальних офісів» при 

районних державних адміністраціях у територіальних громадах.  

 Так, 13 червня у Солобковецькій сільській раді Ярмолинецького району відбувся 
виїзний прийом громадян. За правовою консультацією до начальника відділу взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Хмельницького місцевого 
центру з надання БВПД І. Ярусевич звернулося п'ятеро громадян. Вони потребували фахової 
допомоги у вирішенні проблемних питань у сфері трудових правовідносин, земельних спорів 
та роз'яснень щодо оформлення субсидій. 

 

                                       
 Розширення доступу до БПД для громадян похилого віку та інвалідів, які знаходяться в 

будинках інтернатах здійснюється аналіз потреби у наданні БПД.  

 

 Протягом ІІ кварталу (з 01.04. - 25.06.2016) було проведено анкетування щодо потреби 

отримання правової допомоги підопічними Лонковецького, Мазниківського, 

Новокостянтинівського, Новосинявського, Солобковецького, Лісоводського будинків-

інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів.  Так, 13 червня начальник відділу 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги І. Ярусевич 

зустрілася з директором Солобковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів П. Підлісним, Під час зустрічі обговорили шляхи реалізації права громадян, які 

мешкають у будинку-інтернаті, на безоплатну вторинну правову допомогу та домовилася про 

подальшу співпрацю у цьому напрямку. Щоб визначити, чи потребують мешканці та 

персонал інтернату правової допомоги та з яких питань, представниця місцевого центру 

провела анкетування. Відтак детально поінформувала їх про функції, які виконує місцевий 



центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, категорії громадян, яким 

держава гарантує безоплатну вторинну правову допомогу, та ознайомила з переліком 

документів, які необхідно подати на підтвердження свого права на адвоката за державний 

кошт.  

 Так, 13 червня начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги І. Ярусевич зустрілася з директором Солобковецького будинку-

інтернату для громадян похилого віку та інвалідів П. Підлісним, Під час зустрічі обговорили 

шляхи реалізації права громадян, які мешкають у будинку-інтернаті, на безоплатну вторинну 

правову допомогу та домовилася про подальшу співпрацю у цьому напрямку. Щоб 

визначити, чи потребують мешканці та персонал інтернату правової допомоги та з яких 

питань, представниця місцевого центру провела анкетування. Відтак детально 

поінформувала їх про функції, які виконує місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, категорії громадян, яким держава гарантує безоплатну вторинну правову 

допомогу, та ознайомила з переліком документів, які необхідно подати на підтвердження 

свого права на адвоката за державний кошт.  

 Розширення доступу до БВПД для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" 23 червня 
організовано робочу зустріч з представниками Управління Державної міграційної служби 
України у Хмельницькій області для визначення кількісних показників та правових проблем, 
які виникають у даної групи суб’єктів права на БВПД.   
 Завідувач сектору з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції Управління ДМС 

України в Хмельницькій області В.Возовик проінформувала, що очолюваний нею 

міжрегіональний підрозділ обслуговує Хмельницьку, Тернопільську та Чернівецьку області. 

Всього, станом на  сьогодні на обліку перебуває 63 біженця (по Хмельницькій області — 44) 

та 11 осіб, що потребують додаткового захисту (по Хмельницькій області -5).  

 Начальник відділу попередньої роботи з клієнтами О.Голдзіцька зазначила, що з 

початку діяльності Хмельницького місцевого центру зазначена категорія осіб за правовою 

допомогою не зверталася і висловила побажання щодо налагодження ефективної співпраці у 

напрямку інформування визначеної категорії осіб про їх права, зокрема, про право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 З метою розширення доступу до БПД для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється 

дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які 

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, осіб, які належать 

до числа жертв нацистських переслідувань начальником відділу взаємодії із суб’єктами 

надання БППД здійснено забезпечення діяльності мобільного консультативного пункту на 

базі Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці.  



                                      

Протягом кварталу начальником відділу 

попередньої роботи з клієнтами здійснено забезпечення 

діяльності мобільного консультативного пункту на базі 

Хмельницького обласного госпіталю  ветеранів війни. 

 Спеціалістами Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги і фахівці 

Центру допомоги учасникам АТО провели прийоми 

громадян у рамках роботи мобільного консультаційного 

пункту.  

                                        

 Начальник відділу попередньої роботи з клієнтами Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги О.Голдзіцька 14 червня взяла участь у 

семінарі для учасників АТО. Працівником висвітлено інформацію про діяльність місцевих 

центрів з надання БВПД Хмельницької області. По завершенню заходу було роздано 

інформаційні буклети та надано індивідуальні консультації. Учасників АТО цікавили питання 

щодо невиплати заробітної плати, витребування документів, виділення земельних ділянок, 

безкоштовного санаторного лікування, виплати одноразової грошової допомоги тощо. 

                         



 Розширення доступу до БВПД для осіб, щодо яких суд розглядає справу про 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 15 квітня директором центру у рамках 

проведення робочого візиту до Волочиського району провів робочу зустріч з головою 

Волочиського районного суду. Предметом обговорення була співпраця з питань надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для соціально вразливої категорії громадян та 

шляхи інформування їх про можливість скористатись безкоштовними послугами адвоката. 

 Забезпечено роботу 25 дистанційних пунктів доступу до БПД з використанням системи 
«Бібліоміст» на базі Хмельницької обласної універсальної бібліотеки імені М. Островського. 
  Протягом звітного періоду  відбулися 3 Skype-консультування громадян за участю 

працівників Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, ХОГО 

"Подільська правова ліга" та Юридичної клініки Хмельницького університету управління та 

права. 

 Юристи та представники органів державної влади надавали юридичну допомогу 

жителям Хмельницької області. Окрім цього, під час скайп-зустрічі вдалось обговорити 

найбільш актуальні проблеми юридичного характеру, з якими звертаються по правову 

допомогу хмельничани. 

               

 Забезпечення інформування населення щодо права та можливості  отримання 

безоплатної правової допомоги проведено 2 вуличних інформування. 

                                        



 

 У травні місяці відбувся спільний виїзд народного депутата України, радника Міністра 

юстиції І. Алексєєва, директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області Н. Стьопіної, директора Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Г. Гоцького, начальника 

Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області В. Худняка та його 

заступника Н. Продан до м. Деражні та смт Летичів, де в ході робочої поїздки було проведено 

вуличне інформування громадян щодо можливості безоплатно скористатися послугами 

адвоката для вирішення проблемних питань осіб вразливих категорій. 

 З метою розширення доступу до БВПД для внутрішньо переміщених осіб організовано 

5 робочих зустрічей з керівництвом Міжвідомчого координаційного штабу з питань 

соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення АТО та 

тимчасово окупованої території з метою з’ясування кількісних показників та правових 

проблем, які виникають у даної групи суб’єктів права на БВПД.  

                                                         

 В рамках планування проведення інформаційної компанії яка спрямована на 

підвищення обізнаності про права внутрішньо-переміщених осіб, зокрема, щодо права на 

безоплатну правову допомогу 1 червня 2016 року на базі Хмельницького місцевого центру 

відбулась робоча зустріч директора Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Г. Гоцького та начальника відділу взаємодії з суб'єктами 

надання первинної правової допомоги цього ж центру І. Ярусевич із позаштатним радником 

Міністра соціальної політики України з питань внутрішньо-переміщених осіб О.Майданюком. 

 В ході даної зустрічі сторонами досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці і 

координації зусиль, спрямованих на сприяння наданню якісної первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги внутрішньо - переміщеним особам проведення спільних 

комунікативних заходів у місцях компактного проживання ВПО, забезпечення 

інформаційною продукцією щодо їх права, організації взаємодії у цьому напрямку із 

органами місцевого самоврядування міжрайонними центрами зайнятості, громадськими 

організаціями, які опікуються проблемами ВПО. 



                            

 

 Директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Г. Гоцький і начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги І. Ярусевич 15 червня провели робочу зустріч із головою 

громадської організації “Відродження 2015 РН” Т.Глущенко та її заступниками — Л.Губкою і 

Г.Афанасьєвою.  

 Основне завдання, яке ставили перед собою представники місцевого центру, 

організовуючи зустріч — донести до керівництва громадської організації, що опікується 

внутрішньо переміщеними особами, інформацію про можливість отримання безоплатної 

правової допомоги у місцевих центрах з надання БВПД.  

 Під час зустрічі сторони домовились про подальшу співпрацю і координацію зусиль, 

спрямованих на сприяння наданню якісної первинної та вторинної безоплатної правової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, проведення спільних комунікативних заходів у 

місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. 

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

 З метою підвищення кваліфікації адвокатів з питань підготовки актів 30 червня на базі 

Хмельницького місцевого центру організовано семінар з адвокатами щодо проблемних 

питань подання адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

додатків до них. Участь у семінарі взяли керівники та працівники регіонального і 

Хмельницького місцевого центру та адвокати, які працюють в системі БВПД. 

 Під час прийняття актів з додатками працівниками відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами забезпечується надання 

методичної та практичної допомоги адвокатам з питань заповнення розрахунків, 

оформлення додатків. 



                                

 З метою забезпечення аналізу кількості відмов адвокатів від отримання доручень 

впродовж ІІ кварталу у Журналі реєстрації відмов адвокатів від наданні БВПД зафіксовано 41 

відмову. 

 Впродовж звітного періоду відділом організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами підготовлено 5 публікації щодо позитивних 

практик адвокатів Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах, які 

розміщені на Facebook Хмельницького місцевого центру, веб-сайті Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, а також на 

інтернет-виданні «Газета «Є», рубрика «НАРКОР»  

 У травні місяці організовано запис виступу начальника відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами в ефірі радіопередачі “В 

полі зору” ХОДТРК “Поділля-Центр” щодо позитивної практики розгляду судами справ про 

встановлення фактів, що мають юридичне значення, у яких представництво інтересів осіб 

здійснювали адвокати, призначені Хмельницьким місцевим центром. 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад. 

Забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади в наданні безоплатної правової допомоги проведено 13 робочих зустрічей 

із керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування міст і районів, на які 

поширюється юрисдикція Хмельницького МЦ.  

 У червні місяці директор Хмельницького місцевого центру Г. Гоцький зустрівся із 

новообраними старостами Лісогринівецької та Китайгородської об’єднаних територіальних 

громад Хмельницького та Кам’янець-Подільського районів. Аналізуючи повноваження 

органів місцевого самоврядування у сфері безоплатної правової допомоги, визначені статтею 

38-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, директор пояснив присутнім, 

яким чином слід вибудовувати співпрацю місцевої влади і центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, та наголосив на необхідності покращення якості надання 

первинної правової допомоги мешканцям віддалених населених пунктів.  



 У ІІ кварталі розглядалася можливість залучення у роботі щодо виявлення 

авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, 

селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів в якості бібліотекарів районних та сільських 

бібліотек, а також соціальних працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування. 

                     

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

 З метою налагодження інформаційної взаємодії забезпечено проведення аналізу та 

узагальнення інформації, яку у встановлені строки направлено шляхом заповнення 

відповідних гугл-форм, або передається на паперових, електронних носіях. 

 

 Спільно із Регіональним центром проведено 2 семінари. У травні місяці директор 

Хмельницького місцевого центру Г. Гоцький взяв участь у семінарі на тему: “Проблемні 

питання оплати послуг адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відшкодування витрат”. 

 Семінар проходив з ініціативи та на базі Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Участь у заходах взяли керівники та працівники 

регіонального і місцевих центрів, що діють у Хмельницькій області. 

 У звітному періоді директор центру взяв участь у 2 засіданнях керівної ради. Участь у 

заходах взяли керівники та працівники регіонального і місцевих центрів, що діють у 

Хмельницькій області. 

 Впродовж ІІ кварталу прийнято 461 актів. Щомісяця аналізується хід виконання, 

причини зриву або перенесення виконання планових заходів. Ведеться календар контролю 

за виконанням документів що перебувають на контролі. 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 
його функцій. 

 
 З метою створення єдиної електронної бази юридичних консультацій на основі 

типових звернень до установ системи БВПД працівниками відділу попередньої роботи з 



клієнтами за результатами прийому клієнтів та розгляду письмових звернень громадян 

формуються типові питання та відповіді на них з посиланням на чинне законодавство. 

 Працівниками відділу з організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та роботи з адвокатами за результатами прийому актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбираються судові рішення, що можуть бути використані як позитивний 

досвід при вирішенні конкретної цивільної чи адміністративної справи. Раз в місяць зазначені 

питання узагальнюються та направляються Регіональному центру. 

 Впродовж звітного періоду відділом організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами підготовлено 5 публікації щодо позитивних 

практик адвокатів Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах, які 

розміщені на Facebook Хмельницького місцевого центру, веб-сайті Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, а також на 

інтернет-виданні «Газета «Є», рубрика «НАРКОР». 

 З метою залучення ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, місцевих громад в продовж ІІ кварталу працівники центру взяли участь у 10 

навчаннях, що організовуються Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ та організацій.  

 

 Так, 12 квітня директор Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Г. Гоцький 

провів тематичну зустріч «Про систему безоплатної правової допомоги» із керівниками 

юридичних підрозділів об’єднаних територіальних громад Хмельницької області, які 

підвищують свою кваліфікацію у Хмельницькому обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації за професійною програмою «Актуальні питання діяльності органів 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації». 

 У червні начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Л. Адамчук провела зустріч з головними спеціалістами 

територіальних управлінь Пенсійного фонду України, які проходять навчання в 

Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, 

організацій. У ході зустрічі обговорили окремі аспекти функціонування системи надання 

безоплатної правової допомоги, видів правової допомоги, категорій громадян, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також порядку звернення до центрів за 

правовою допомогою. Крім того, учасники зустрічі дізналися про створення бюро правових 

послуг. 



                                       

 Директором центру Г Гоцьким протягом кварталу у ході робочих зустрічей з 

керівниками органів місцевого самоврядування обговорювлися питання щодо залучення 

субвенцій з місцевих бюджетів. Зазначене питання перебуває на контролі. 

 У червні директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Г. Гоцький провів робочу зустріч з керівником Хмельницької дирекції 

УДППЗ "Укрпошта" О. Барчишеним. Директор центру розповів про особливості та переваги 

системи надання безоплатної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання такої допомоги, детально ознайомив  із порядком звернення до місцевого центру 

та надання безоплатної вторинної правової допомоги. В ході розмови Г. Гоцький попросив 

керівника Хмельницької дирекції про можливість залучення їх працівників до поширення 

інформації щодо можливості мешканців області скористатися безоплатною правовою 

допомогою, оскільки працівники пошти працюють безпосередньо з людьми, здійснюють 

доставку кореспонденції та пенсійних виплат до помешкань, знають, де проживають 

малозабезпечені сім’ї, інваліди та інші вразливі категорії населення, особливо у сільській 

місцевості. Керівник Хмельницької дирекції УДППЗ "Укрпошта" висловив підтримку ідеї 

співробітництва і готовність найближчим часом підписати із Хмельницьким місцевим 

центром  відповідний Меморандум про співпрацю. 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

 З метою взаємодії із засобами масової інформації у червні організовано 2 записи 

виступу начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з адвокатами Л. Адамчук та адвоката системи БВПД Ю. Шафіковою в ефірі 

радіопередачі “В полі зору” ХОДТРК “Поділля-Центр” щодо позитивної практики розгляду 

судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у яких представництво 

інтересів осіб здійснювали адвокати, при  значені Хмельницьким місцевим центром. 

 За підсумками реалізації меморандуму про співпрацю між Хмельницьким місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Благодійною організацією 

“Фонд родини Кольгофер” телерадіокомпанією ТРК «33 канал» підготовлено відеоролик 

«Закон для кожного, право для всіх. Безпрецедентний юридичний проект у смт. Летичеві», 

який продемонстровано в ефірі у програмі «Новини». Зазначений відеоролик транслювався 

також у програмі «Подільська панорама» регіональної дирекції НТКУ. 

 Про успішні практики та підсумки роботи центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, що діють на Хмельниччині, 16 червня 2016 року у ефірі обласного  радіо 

https://www.facebook.com/hashtag/радіо?source=feed_text&story_id=619045461592032


розповіли в. о. директора Регіонального центру О. Варфоломєєва та керівники місцевих 

центрів Г. Гоцький, В. Бузиль, О. Петлюк та  В. Бартиш. 

 За звітний період було висвітлено 8 інформацій у місцевих та регіональних теле/радіо 

ефірах , опублікована 1 стаття у газеті “Подільські вісті ” та розміщено 7 статей у інтернет 

виданні газети ”Є” про події та новини системи БВПД. 

 У ЗМІ розміщується інформація присвячена правовій обізнаності населення, 

висвітленню результативної діяльності адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

 У звітному періоді проведено 2 прес-конференції з питань функціонування системи 

БВПД.  

 Під час прес-конференції у Хмельницькому місцевому центрі презентували результати 

спільного проекту Хмельницького місцевого центру з надання БВПД та Благодійної 

організації “Фонд родини Кольгофер” під назвою “Налагодження механізмів надання 

первинної та вторинної безоплатної правової допомоги в новоутворених Летичівській та 

Меджибізькій територіальних громадах”. Перед журналістами виступили директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Н. Стьопіна, директор 

Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Г. Гоцький та голова Благодійної організації 

“Фонд родини Кольгофер”  В. Кольгофер. 

                                         

 З початку роботи соціальної мережі Facebook Хмельницького місцевого центру 

офіційного веб-представництва сайт переглянуло 37 тис. відвідувачів, була проведена робота 

у напрямку постійного подання новин на сайт Регіонального та на сторінку Facebook 

місцевого центру. Створено окремий розділ присвячений роботі адвокатів – «Успішні 

справи». Забезпечено постійне інформаційне оновлення сторінки центру у соціальній мережі 

Facebook. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 квітня по 30 червня 2016 року Хмельницьким місцевим центром з 
надання БВПД в регіоні було опрацьовано 325 звернень клієнтів, що звернулися по правову 
допомогу.  

Найбільше звернень у ІІ кварталі було зареєстровано від інвалідів 37 (46,8 %), 
малозабезпечених осіб 35 (44,3%) та ветеранів війни 7 (8,9 %).  

 

Діаграма 1. РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЮ ОСІБ 

 



 

 

 

 

Діаграма 2. РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

 

Діаграма 3. РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 

 



 

 

 

В ІІ кварталі клієнти зверталися з питань: іншого цивільного права 54 (16,6 %), 
земельного 41 (12,6 %), сімейного 37 (11,4 %), соціального забезпечення 36 (11,1 %), 
спадкового 31 (9,5 %), з інших питань 27 (8,3 %), адміністративного 25 (7,7 %),  договірного 25 
(7,7 %), житлового 24 (7,4 %), трудового 12 (3,7 %), з питань виконання судових рішень 7 (2,2 
%), з неправових питань 5 (1,5 %), медичного  права 1 (0,3 %).  

 

Діаграма 4. РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 

 
Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 



 здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з 
правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 15 чоловік, в 
тому числі 7 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
дистанційних пунктів доступу до БПД та 28 осіб до мобільних консультаційних пунктів; 

 опрацьовано 420 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 розміщено у ЗМІ 16 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 

 

 

 

 


