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ЗМІСТ 
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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 

 

Ще в 558-640 роках до нашої ери Афонський політик Солон говорив що 

«Закони схожі на павутину: слабкого вони заплутують, а сильний їх прорве…». 

Можна уявити щоб він подумав про сьогоднішнє «законодавче павутиння», 

адже в соціальних реаліях сьогодення неймовірна кількість процесів, які 

потрібно законодавчо регулювати, та неймовірна кількість «павуків», які беруть 

участь у нормотворчому процесі. І щоб бути озброєним необхідно бути 

проінформованим. Володіння хоча б мінімальною правовою інформацією дає 

можливість людині знати про свої права щоби мати можливість скористатися 

ними, або утриматися від незаконних дій. 

Як свідчить практика діяльності Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги серед населення зростає 

тенденція до підвищення рівня правової свідомості, підвищуються потреби в 

одержані правової інформації, у старшого населення зникає страх запитати, у 

молодшого - сором показати свою необізнаність. Відбувається це внаслідок 

правопросвітницької діяльності провайдерів права, в тому числі і бюро 

правової допомоги.   

Так, з метою підвищення рівня правової освіти населення у ІІ кварталі 

2019 року працівниками Хмельницького МЦ та бюро правової допомоги 

проводилися правопросвітницькі заходи.  

  

Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

Впродовж ІІ кварталу 2019 року 

Хмельницьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 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 1.1.2. 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, 2 травня головний спеціаліст відділу “Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діана Думановська з метою попередження і недопущення випадків 

цькування у закладах освіти, формування у дітей правосвідомості, розуміння 

відповідальності за власні вчинки та їх наслідки, провела бесіду на тему: 

“СТОП-шкільний булінг!” для учнів 10-го класу Сатанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ степенів 

 В ході проведення заходу учнів 

ознайомили з поняттям «Булінг», його 

різновидами і компонентами, та яка 

відповідальність передбачається за вчинення 

булінгу та кібербулінгу. Також учням були   

надані поради та рекомендації, що робити в 

небезпечних ситуаціях, як уникнути їх та 

захистити себе від цих негативних явищ, куди 

звертатись за допомогою. 

На завершення заходу було роздано інформаційні буклети про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, контактні дані Городоцького бюро 

правової допомоги та буклети по проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

Так, 15 травня з нагоди Міжнародного 

дня сім’ї, запровадженого відповідно до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 

20 вересня 1993 року працівники 

Деражнянського бюро правової допомоги 

зустрілись з учнями 10-х класів 

Деражнянської ЗОШ №2 та провели бесіду 

на тему: «Запобігання домашньому 

насильству». 

 Правники розповіли учням про небезпеки, які можуть підстерігати людину 

на перший погляд у благополучній сім’ї, а також про те, що таке колесо 

насильства, як розпізнати перші прояви домашнього насильства, як запобігти 

його виникненню тощо.  

У ході цікавої бесіди у учнів виникали питання на які працівники бюро давали 

вичерпні відповіді. 



На завершення бесіди старшокласникам було роздано буклети на 

правопросвітницьку тематику щодо протидії домашньому насильству та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги.    

 

Захід 1.1.3. 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 

Впродовж звітного періоду було проведено 2 правопросвітницьких заходи 

для учнів ПТУ, ліцеїв, коледжів.  

Так, 15 травня головний спеціаліст 

відділу Оксана Куцоконь провела зустріч з 

учнями Пасічнянського НВК 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

технологічний ліцей” на тему: «Стоп 

насильство», під час якої вона розповіла 

школярам, як долати конфлікти, як 

захистити себе від проявів домашнього 

насильства та куди звертатись, якщо зазнали 

домашнього насильства. 

На завершення зустрічі розповсюджені інформаційні буклети з контактами 

місцевого центру та бюро та буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

Захід 1.1.4. 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 місцевим центром проведено 23 заходи у трудових 

колективах, територіальних громадах, тощо. 

Так, 8 травня головний спеціаліст відділу 

Оксана Куцоконь провела бесіду у трудовому 

колективі відділу освіти виконавчого комітету 

Старосинявської селищної ради на тему: 

«Зупинимо булінг разом». В ході заходу 

обговорено питання щодо методів 

попередження булінгу в школах, правових 

наслідках вчинення правопорушень, зокрема, 

відповідальності за вчинення та за 

приховування фактів булінгу . 

Крім цього, присутні на зустрічі отримали роз'яснення про зміст права на 

безоплатну правову допомогу, порядок її надання. 

На завершення зустрічі роздані буклети. 



Також, 20 червня в рамках 

реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!» Наталія Костюк - 

заступник начальника відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” провела бесіду із трудовим 

колективом Центру надання 

адміністративних послуг Ярмолинецької районної державної адміністрації. Під 

час бесіди трудовий колектив ознайомлено із діяльністю бюро, суб’єктами 

права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу та ключовими 

реформами Міністерства юстиції України.  

 

Захід 1.1.5. Проведення семінарів, тренінгів, лекцій, бесід, спрямованих 

на запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 

обліку в Центрах зайнятості 

Впродовж звітного періоду було проведено 20 семінарів, тренінгів, лекцій 

для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

Зокрема, 2 квітня в рамках реалізації 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!» на базі Ярмолинецької районної 

філії Хмельницького ОЦЗ Наталія Костюк 

заступник начальника відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 

провела бесіду, спрямовану на запобігання 

безробіттю для осіб, які шукають роботу та 

перебувають на обліку в центрі зайнятості. 

Присутні отримали відповіді на питання, які їх цікавили та інформаційні 

буклети Міністерства юстиції України. 

 

Так, 25 квітня фахівець Летичівського 

бюро правової допомоги Наталя Небесна 

спільно із спеціалістом Летичівської філії 

Хмельницького центру зайнятості Інною 

Данчук, начальником Летичівського відділу 

державної виконавчої служби ГТУЮ у 

Хмельницькій області Андрієм Березюком 

та начальником Летичівського відділу ДРАЦ 

Мариною Добровольською на базі 

Летичівської районної філії Хмельницького обласного Центру зайнятості 

провела чергове засідання клубу «Правова абетка» для осіб, які шукають роботу. 

Наталя Небесна розповіла про порядок приватизації земельних ділянок, 

порядок отримання БВПД, надала відповіді на запитання та роздала друковані 

інформаційні матеріали та буклети «Я маю право». 



 

Так, 25 квітня головний спеціаліст відділу “Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діана Думановська з метою налагодження ефективного соціального 

партнерства з Городоцьким районним центром зайнятості взяла участь у 

черговому засідання правового клубу “Юридичний провідник”, який був 

створений для безробітних громадян та в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Головний спеціаліст розповіла, яке майно належить подружжю на праві 

спільної сумісної власності та яке майно є особистою приватною власністю 

дружини та чоловіка. Також, вона наголосила що існує добровільний порядок 

поділу майна, зокрема уклавши договір 

про поділ майна, що є у спільній 

сумісній власності або договір про виділ 

майна зі складу майна подружжя. 

На завершення всім учасникам було 

роздано інформаційні буклети про 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, контактні дані Городоцького 

бюро правової допомоги та буклети по 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

Захід 1.1.6 Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з 

інвалідами, які мають вади слуху, зору 

Протягом звітного періоду працівниками Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 2 

зустрічі з керівниками громадських організацій інвалідів з вадами зору та 

слуху.  

 Так, 7 червня начальн6ик відділу 

Летичівського бюро правової допомоги Неля 

Поплавська за запрошенням правління ТПО УТОС 

взяла участь в урочистостях, присвячених 86-й 

річниці створення Українського Товариства сліпих. 

Від імені працівників системи безоплатної правової 

допомоги висловила найкращі побажання присутнім 

членам товариства, подякувала за співпрацю та користуючись нагодою нагадала, 

які послуги вони можуть отримати в бюро правової допомоги, розповіла про 

порядок надання БВПД та відповіла на запитання присутніх. 

 

Захід 1.1.7. 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, 26 травня начальник відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 

Алла Байда провела вуличне інформування жителів м. Волочиська та району. 

Було розповсюджено буклети та проінформовано населення з питань зняття з 

реєстрації місця проживання, порядку вступу у спадщину, приватизації землі, 

встановлення факту належності правовстановлюючих документів та інших 

правових питань. 

Так, 21 червня начальник та головний спеціаліст відділу “Городоцьке бюро 

правової допомоги” в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” провели вуличне 

інформування населення, під час якого громадянам були роздані буклети про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, контактні дані відділу 

“Городоцьке бюро правової допомоги”, буклети по проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

та проінформували про перелік правових послуг, якими можна скористатися у 

Городоцькому бюро правової допомоги. 

Так, 27 травня працівники Деражнянського бюро 

провели вуличне інформування для населення міста. 

 Містянам цікаво було почути компетентні роз’яснення 

про можливі варіанти вирішення правових проблем, шляхи 

запобігання насильству в сім’ї, порядок захисту 

порушених прав та можливість отримання безоплатної 

правової допомоги. 

 Також деражнянам було роздано інформаційні буклети 

на правороз’яснювальну тематику. 

          
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) 

Впродовж звітного періоду проведено 2 

зустрічі із зазначеної тематики.  

Так, 25 квітня головним спеціалістом 

відділу Оксаною Куцоконь організовано та 

проведено в трудовому колективі управління 

соціального захисту населення 



Старосинявської РДА бесіду спрямовану на вирішення правових проблем 

внутрішньо переміщених осіб. Під час бесіди обговорено основні положення 

закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, 

а також правові питання, з якими найчастіше звертаються такі особи до бюро 

правової допомоги. 

 

Захід 1.2.2. Проведення робочої зустрічі з представником центру 

пробації в тому числі проведення роз’яснювальної роботи з питань 

реалізації та захисту прав людини 

В рамках виконання Меморандуму про 

співпрацю між Хмельницьким 

міськрайонним відділом філії ДУ “Центр 

пробації” у Хмельницькій області та 

Хмельницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

03 червня відбулася робоча зустріч 

директора Хмельницького місцевого 

центру Г.Гоцького з фахівцем 

Хмельницького міськрайонного відділу філії ДУ “Центр пробації” 

Л.Андрущишиною, з метою обговорення проведення спільної роботи із 

засудженими до покарання, не пов’язаними із позбавленням волі, особами, 

яким покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді 

громадських або виправних робіт, особами, звільненими з випробувальним 

терміном від відбування покарання.  

В ході зустрічі обговорили подальші спільні заходи, зокрема в межах 

реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» щодо 

ресоціалізації засуджених та надання консультативної безоплатної правової 

допомоги засудженим у вирішенні наявних проблем. Також було обговорено 

тематику для проведення лекційних занять в навчальних закладах 

м.Хмельницького.  

Проведення зазначених спільних заходів сприяє підвищенню рівня правової 

поінформованості засуджених осіб щодо захисту своїх прав та інтересів. 

 

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 18 робочих зустрічей. 

Так, 14 червня начальник відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 

Алла Байда провела робочу зустріч із директором Лонковецького 

будинку-інтернату для громадян похилого віку Євгенією Василенко. Було 

обговорено подальшу співпрацю та шляхи покращення надання безоплатної 

правової допомоги мешканцям установи. 
  

Так, 14 червня начальник відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 

Артем Кляхін провів робочу зустріч з головою Городоцької районної державної 

адміністрації Оленою Матвєйцевою.  



Метою зустрічі було обговорення питання щодо можливості проведення 

спільних виїзних прийомів громадян у сільській місцевості та поширення 

інформаційних буклетів про надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на території м. Городка та Городоцького району. 

 

Також, 14 червня Наталія Костюк заступник 

начальника відділу “Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” організувала та провела робочу зустріч із 

секретарем Жилинецької 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, 24 квітня головний спеціаліст відділу Оксана Куцоконь зустрілась з 

працівниками юридичного сектору Старосинявської РДА Тетяною Царик та 

Анатолієм Латкою. На зустрічі обговорені деякі питання земельного 

законодавства, зокрема, щодо укладення, зміни та розірвання договорів оренди 

земельних ділянок, питання надання жителям району первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги, а також роботи зі зверненнями громадян. 

 

Так, 20 травня начальник 

Летичівського бюро правової допомоги 

Неля Поплавська в приміщенні бюро 

правової допомоги провела 

інформаційну нараду з начальником 

Летичівського відділу державної 

виконавчої служби ГТУЮ у 

Хмельницькій області Андрієм 

Березюком та юристом Летичівського 

відділу обслуговування громадян 

Головного Управління пенсійного 

фонду України в Хмельницькій області 

Наталією Серг, завданням якої було надання методичної допомоги 

представникам юридичних служб органів державної влади та ОМС з питань 

дотримання прав людини. 

Фахівцями, зокрема, було обговорено та визначено шляхи подальшої 

співпраці щодо надання правової допомоги «дітям війни» з питань скерування на 

виконання виконавчих листів про стягнення надбавки до пенсії.  



 

 

В рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» 17 травня Наталією 

Костюк, заступником начальника відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” надано 

методичну допомогу з питань дотримання прав 

людини представнику юридичної служби місцевого 

органу державної виконавчої влади, а саме, 

головному спеціалісту-юрисконсульту відділу освіти, 

молоді та спорту Ярмолинецької РДА Ірині Кушнір.  

 

Захід 1.2.5. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для 

органів місцевого самоврядування задля покращення правової обізнаності 

громадян та доступу до БПД 

Головним спеціалістом відділу Оксаною 

Куцоконь розроблені методичні рекомендації 

на тему: “Спадкування за законом та 

заповітом”. В даних методичних 

рекомендаціях наведені загальні відомості по 

цій тематиці, які дозволять зорієнтуватися в 

юридичному аспекті питання. 

 Методичний матеріал розроблений для 

працівників органів влади та місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій, як надавачів безоплатної первинної правової допомоги, з 

метою підвищення рівня правової обізнаності 

Задля поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування та покращення правової обізнаності громадян та доступу до 

БПД, спеціалістами відділу «Волочиське бюро правової допомоги» було 

розроблено методичні рекомендації для працівників освіти на тему: «Булінг у 

школі: як діяти вчителям та батькам». 

 

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 ІІ 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 земельного законодавства 

залучено в якості параюриста юриста ТОВ «Волочиськ Агро» Валентина 

Петровського. 

 

 Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності МЦ 

у медіа-середовищі регіону 

Протягом поточного кварталу відділом правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги забезпечено моніторинг інформаційної 

присутності результатів та показників роботи Хмельницького місцевого центру, 

підпорядкованих бюро правової допомоги у медіа-середовищі. 

 

Захід 1.3.2. Висвітлення заходів та інформування населення через друковані 

ЗМІ 

Зокрема, було розміщено 6 інформацій у місцевих та регіональних ЗМІ. 

З метою поширення інформації щодо 

функціонування системи БПД Хмельницьким 

місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з 

засобами масової інформації, які зареєстровані та 

здійснюють свою діяльність на території, яку 

обслуговує Хмельницький місцевий центр. 

Крім цього, Наталія Костюк заступник начальника 

відділу "Ярмолинецьке бюро правової допомоги" 

підготувала та направила для опублікування в 

громадсько-політичному тижневику Ярмолинецького 

району газети «Вперед» статтю на тему: “Аліменти на 

утримання повнолітніх доньки, сина, які продовжують 

навчання”. В даний час інформація ще не розміщена. 

 

Захід 1.3.5. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають БВПД та 

співпрацюють з МЦ у інтернет-ресурсах, веб-сайтах, соціальних сторінках 

Facebook 

У ІІ 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 місцевого центру, веб-сайті Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, а також у 

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

- 7 травня розміщено на сторінці у Facebook успішну справу щодо стягнення з 

ГУ ПФУ в Хмельницькій області невиплаченої пенсії; 

- 29 травня висвітлено успішну справу адвоката Поповича В.Й. щодо 

апеляційного оскарження рішення Ярмолинецького райсуду Хмельницької 

області у справі за заявою головного лікаря Хмельницької обласної 



психіатричної лікарні №1 про госпіталізацію до психіатричного закладу в 

примусовому порядку;   

- 27 червня висвітлено успішну справу адвоката Олійника Андрія 

В’ячеславовича щодо визнання цивільно-правового договору трудовим та 

відшкодування матеріальної шкоди. 

 

Захід 1.3.6. 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 місцевого 

центру на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування розміщено 8 актуальних інформацій діючих 

рубрик «Безоплатна правова допомога». 

Так, 20 червня на сайті Деражнянського районного відділу ДРАЦС 

розміщено інформаційний матеріал про робочу зустріч начальників відділу 

ДРАЦС та відділу «Деражнянське бюро правової допомоги», на якій було 

обговорено стан забезпечення прав в українському суспільстві усіх громадян, у 

тому числі ромської національної меншини, необхідність їх документування та 

отримання свідоцтв про народження, а також виявлення дітей, стосовно яких не 

проведено державну реєстрацію народження. 

 Наталія Костюк - заступник начальника відділу "Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги" на офіційному веб-сайті Ярмолинецької районної 

державної адміністрації у звітному періоді здійснювала наповнення актуальною 

інформацією постійно діючої рубрики “Безоплатна правова допомога”. 

Розміщено 4 інформаційні матеріали з питань роз’яснення чинного 

законодавства. 

 

Захід 1.3.7. 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 1120 буклетів та листівок, а також газет під час проведення 

правопросвітницьких заходів. 

 

Захід 1.3.8. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 

Протягом кварталу проведено 5 заходів спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 

Так, 19 квітня Оксана Сідлецька провела бесіду з працівниками управління 

соціального захисту населення Деражнянської районної державної адміністрації 



про правові проблеми, з якими звертаються в бюро внутрішньо переміщені 

особи. 

 

 

 

 

 

Так, 25 квітня головним спеціалістом відділу Оксаною Куцоконь 

організовано та проведено в трудовому 

колективі управління соціального захисту 

населення Старосинявської РДА бесіду 

спрямовану на вирішення правових проблем 

внутрішньо переміщених осіб. Під час бесіди 

обговорені основні положення закону 

України “Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб”, а також 

правові питання, з якими найчастіше 

звертаються такі особи до бюро правової 

допомоги. 

Зокрема, 25 червня працівники відділу «Волочиське бюро правової 

допомоги» провели бесіду з внутрішньо переміщеними особами Волочиського 

району. Присутнім було роз’яснено про право таких осіб на безоплатну 

вторинну правову допомогу, перелік документів необхідних для звернення. 

Також були обговорені актуальні правові проблеми, які цікавили присутніх. 
 

1.3.9 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 ІІ кварталу проведено 4 заходи. 

Так, 14 травня Оксана Сідлецька зустрілась з представниками 

Деражнянської районної Громадської організації «Спілка учасників АТО 

Патріоти» та ознайомила їх з переліком пільг, які вони мають згідно чинного 

законодавства 

Так, 24 червня головний спеціаліст 

відділу Оксана Куцоконь провела бесіду 

спрямовану на вирішення правових проблем 

учасників АТО та членів їх сімей з членами 

громадської організації «Старосинявська 

спілка учасників АТО». Під час зустрічі вона 

надала роз’яснення стосовно пільг для 

учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей, порядку реалізації та захисту 

прав учасників бойових дій, їх відновлення в 



результаті порушення. Також вона розповіла присутнім про функціонування 

системи безоплатної правової допомоги та про правові послуги, які можна 

отримати в установах мережі безоплатної правової допомоги. На завершення 

зустрічі роздані буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 

Так, 26 червня в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО!» Наталія Костюк заступник начальника 

відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” провела 

бесіду на базі Ярмолинецького бюро правової допомоги з 

учасником АТО на тему: “Правові проблеми учасників АТО”. 

 Додатково проінформовано також про право учасників 

бойових дій на безоплатну вторинну правову допомогу у 

системі органів безоплатної правової допомоги. 

 

Захід 1.3.10. 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, 12 червня головний спеціаліст відділу Оксана Куцоконь провела 

семінар в Старосинявському територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) на тему “Безоплатна правова 

допомога доступна кожному”. Присутні дізнались про те, що таке безоплатна 

первинна та вторинна правова допомога, хто є суб'єктами її надання, про 

послуги, які можна отримати в місцевих центрах і бюро правової допомоги. 

На завершення зустрічі розповсюджені інформаційні буклети з контактами 

місцевого центру та бюро та буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

Захід 1.3.11. Розміщення інформаційних матеріалів зовнішньої реклами 

як соціальної на вулицях, громадському транспорті, на відповідних дошках 

оголошень в установах, організаціях, спеціально відведених місцях  

Працівниками відділів бюро правової допомоги постійно проводиться 

розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційних друкованих матеріалів на відповідних 

дошках оголошень про правову тематику відповідно до інтересів цільової 

аудиторії в тому числі про виконання правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» 

Так, у місті Деражня розміщено 2 інформаційні банери на будівлях 

автобусної станції та районного будинку культури, які були виготовлені на 



кошти, виділені Деражнянською міською радою на виконання міської Програми 

БПД. 

 

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. 

Так, 26 червня головний спеціаліст відділу «Волочиське бюро правової 

допомоги» Орися Круглова спільно із першим заступником начальника 

управління головного управління юстиції в Хмельницькій області Нелею 

Продан, провели виїзний прийом громадян в селах Писарівка та Бокиївка 

Війтовецької громади.  

На прийом звернулись 5 громадян. В ході особистого консультування, 

громадяни отримали відповіді на свої запитання щодо захисту земельних прав, 

сімейного права, спадкового права та інших правових питань, які їх цікавили. 
 

 Захід 1.4.2. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в 

установах виконання покарань для засуджених осіб 

 З метою оперативного вирішення питань, 

пов’язаних із наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги особам, засудженим до 

позбавлення волі і які відбувають покарання у 

Райковецькій виправній колонії №78, 18 червня 

дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги працював у Skype- режимі. 

Директор Хмельницького місцевого центру 

Григорій Гоцький та заступник начальника відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з ї 

надавачами консультували засуджених з питань оспорювання батьківства, 

позбавлення батьківських прав, виплат аліментів на утримання дітей. 

Засуджених проінформовано про перелік необхідних документів, які необхідно 

надати, щоб безоплатно скористатися послугами адвоката чи юриста Центру. 

Із адміністрацією виправної колонії досягнуто 

домовленості щодо організації роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги як за зверненнями 

засуджених, так і за пропозицією місцевого 

центру, оскільки проведення зазначених 

заходів сприяють скороченню бюджетних 

видатків на відрядження працівників та 

адвокатів та економію їх робочого часу. 



Захід 1.4.3. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів щодо осіб учасників АТО, на яких поширюється дія ЗУ «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Впродовж звітного періоду заступником 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 12 виїздів у будинки-інтернати, 

спеціалізовані установи для громадян похилого віку, інвалідів. 

 

Так, 14 червня начальником відділу «Волочиське 

бюро правової допомоги» Аллою Байдою було 

проведено виїзні прийоми громадян у 

Кушнирівському та Лонковецькому 

будинках-інтернатах для громадян похилого віку та 

інвалідів. На прийом звернулись 8 громадян. Під час 

особистого консультування, громадяни отримали 

відповіді на свої запитання щодо захисту земельних 

прав,  спадкового та сімейного права. 
 

 

Так, 19 червня головним спеціалістом 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. 

Під час виїзного прийому присутніх було проінформовано про перелік 

юридичних послуг, які надаються Городоцьким бюро правової допомоги та 

Хмельницьким місцевим центром з надання БВПД, про категорії громадян, які 

мають право на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. 

На прийом звернулась 2 осіб з питанням щодо порядку приватизації 

земельної ділянки та щодо порядку складання заповіту. На дані звернення 

громадяни отримали вичерпні відповіді. 

Також, на завершення було роздано інформаційні буклети про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, контактні дані Городоцького бюро 

правової допомоги та буклети по проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”. 

 

Так, 13 червня головним спеціалістом 

відділу Оксаною Куцоконь спільно з 



начальником Старосинявського сервісного центру Головного управління ПФ  

України в Хмельницькій області Людмилою Мельник та начальником 

Старосинявського районного відділу ДРАЦС Євгеною Штимпурою проведено 

роботу виїзного консультаційного пункту для громадян, які знаходяться в 

Новосинявському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів. Для 

отримання консультацій звернулись 3 мешканці інтернату, яким надані 

роз'яснення порядку спадкування за заповітом, складення заповіту, відновлення 

втраченого паспорта, проведення перерахунку пенсії. Під час консультування  

розповсюджено інформаційні буклети у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та 

тематичні буклети системи БПД. 

 

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 

20 виїздів у складі мобільних консультаційних пунктів для громадян на базі 

сільських рад, ОТГ.  

Протягом ІІ кварталу спеціалістами 

Летичівського бюро правової допомоги   

здійснено консультацій громадян у 

7-мисільських населених пунктах, а саме у 

селах: Голенищево Летичівської ОТГ, 

Пасічна, Рідкодуби, Гречана, Заставці, Чехи, 

Щербані Старосинявської ОТГ. За 

роз’ясненням та консультацією  звернулося 

12 осіб. 

 

 

Так, 14 травня керівник відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” Артем 

Кляхін провів виїзний прийом громадян у Бедриковецькій сільській раді 

Городоцького району. 

 Під час прийому звернулось 2 місцевих жителів з питаннями щодо порядку 

розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав. На свої звернення 

громадяни отримали вичерпні відповіді. 

 На завершення заходу було роздано інформаційні буклети про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та контактні дані Городоцького бюро 

правової допомоги та буклети по “Я МАЮ ПРАВО”. 

 

Так, 14 червня в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

Наталія Костюк заступник начальника відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” організувала 

та провела виїзний прийом громадян на базі 

Жилинецької сільської ради. На прийом звернулося 2 



особи яким надано консультації. Присутнім вручено інформаційні матеріали на 

різну тематику.     

 

 

 

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 29 консультацій у міськрайонних центрах 

зайнятості. 

В рамках реалізації 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

тричі (щомісяця)  проводились 

консультування громадян на базі 

Ярмолинецької районної філії 

Хмельницького ОЦЗ. Для отримання 

консультації до працівників бюро звернулося 5 

осіб, надано 6 консультацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 РДА 

та Хмельницьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу, а саме 3 квітня, 8 травня, 12 

червня 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 26 квітня, 31 

травня, 27 червня.  

Так, 26 квітня 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. 

 

Захід 1.4.9. 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 реалізацію проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО!» щодо ресоціалізації засуджених та надання 

консультативної безоплатної правової допомоги засудженим у вирішенні 

наявних проблем.  

 Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД на базі 

Хмельницького міськрайонного відділу філії ДУ “Центр пробації” сприяє 

підвищенню рівня правової поінформованості засуджених осіб щодо захисту 

своїх прав та інтересів. 

 

Захід 1.4.10. Забезпечити надання адресної правової допомоги 

громадянам, які не можуть самостійно пересуватися 

 Так, 21 та 25 червня працівниками Деражнянського бюро правової допомоги 

було надано адресну правову допомогу громадянці, жительці міста Деражня, яка 

не може самостійно пересуватись. 

 

Захід 1.4.11. 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 місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги - Ольга 

Глазунова забезпечувала роботу дистанційного пункту доступу, а саме 4 квітня, 

10 травня, 6 червня 2019 року. 

 

Захід 1.4.12 Організація та робота дистанційного пункту 

консультування для ув’язнених державної установи “Хмельницький 

слідчий ізолятор” 



Захист прав засуджених є одним із 

пріоритетів в діяльності системи БПД. З цією 

метою Хмельницьким місцевим центром з 

надання БВПД і установах виконання покарань  

створено дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

 Задля підвищення рівня правової 

поінформованості засуджених осіб щодо захисту 

своїх прав 16 травня в рамках роботи 

дистанційного пункту доступу директор 

Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький, заступник начальника 

відділу організації надання БВПД та роботи з її надавачами Наталія Свідерська 

та головний спеціаліст цього ж відділу Діана Немерська провели зустріч із 

засудженими, які перебувають у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор». Йшлося 

про механізми захисту їхніх прав згідно із Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу», обсяг повноважень Регіонального та місцевого центрів, а 

також порядок звернення за такою допомогою. Окремим засудженим, в тому 

числі до довічного позбавлення волі, було надано вичерпні роз’яснення з 

правових питань. 

 

Захід 1.5.1. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості отриманих 

послуг, наданих працівниками МЦ 

Відділом правопросвітництва та надання безоплатної первинної правової 

допомоги у ІІ кварталі було проведено анкетування клієнтів щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками місцевого центру. Загалом протягом 

звітного періоду 28 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 1.5.2. Організація та проведення навчальних семінарів, заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 

 

Так, 15 квітня проведено круглий стіл з 

адвокатами, які надають БВПД та укладені 

контракти з Хмельницьким місцевим центром 

на тему: “Стан виконання доручень виданих у 

2015-2019 роках та якість надання БВПД”. 

Адвокати висловили власні побажання для 

оптимізації співпраці, а відтак мали можливість 

обговорити інші проблеми, що виникають під 

час надання безоплатної вторинної правової 

допомоги потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях.  

 

     Захід 2.1.2. Організувати та провести заходи із підвищення кваліфікації 

працівників центру із залученням фахівців інших організацій  



Українська система безоплатної 

вторинної правової допомоги включає 

чималий перелік осіб, які мають право на 

БВПД, відтак забезпечує широкий доступ 

до правосуддя та захист прав людини. 

Підтримка розвитку системи БПД є 

важливою з огляду на те, що вона є 

гарантом забезпечення рівного доступу до 

правосуддя, правової інформації та 

консультацій, посилення правової 

спроможності громад.  

Особливо актуальним у цьому аспекті є своєчасне фіксування і правильне 

внесення інформації щодо звернень громадян до комплексної 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги ( КІАС). 

З метою підвищення кваліфікації з питань ідентифікації звернень клієнтів, 

зокрема в частині їх віднесення до відповідних категорій/підкатегорій за 

галузями права, а також коректного та повного внесення відомостей до СПЗ 

КІАС 4 червня в Skype-режимі під головуванням директора Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Григорія 

Гоцького відбулося навчання для працівників Хмельницького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

За результатами проведеного аналізу відомостей, що вносяться 

працівниками місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги до програмного забезпечення КІАС, було виявлено випадки щодо 

неповного та некоректного внесення даних під час здійснення реєстрації 

звернень клієнтів. В ході навчання обговорені актуальні питання щодо 

правильного використання у поточній роботі  КІАС, а також проаналізовано 

помилки, яких найчастіше припускаються працівники під час внесення 

відповідних даних  до комплексної інформаційно-аналітичної системи. 

 

Захід 2.1.3. Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників та 

спеціалістів бюро правової допомоги 

Протягом ІІ кварталу проведено 2 наради 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 та 

відсутності коштів на відрядження 29 травня 2019 

року проведено нараду за участю керівників 

відділів, в тому числі керівників бюро правової 

допомоги Хмельницького місцевого центру у скайп-режимі.  

 



У середу, 26 червня у залі засідань 

Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

відбулась робоча нарада під головуванням 

директора Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Григорія Гоцького з працівниками 

структурних підрозділів на тему “Про 

підсумки роботи Хмельницького МЦ за І 

півріччя 2019 року”.  

На нараді детально проаналізовано показники роботи Хмельницького 

місцевого центру та зокрема бюро правової допомоги у І та ІІ кварталах 2019 

року.  

 За підсумками наради визначено конкретні напрямки роботи у ІІІ 

кварталі 2019 року, а також систему оцінювання діяльності структурних 

підрозділів місцевого центру. 

 

Захід 2.1.6. Участь працівників МЦ у семінарах, навчаннях, що 

організовуються Хмельницьким ЦППК 

 

18 червня на базі Хмельницького ЦППК 

директор Хмельницького місцевого центру 

Григорій Гоцький взяв участь у тематичному 

короткостроковому семінарі для державних 

виконавців Головного територіального 

управління юстиції в Хмельницькій області. 

У ході навчання розглядались такі теми: 

«Порядок реалізації арештованого майна», 

«Особливості виконання судових рішень про 

стягнення аліментів», «Виконання судових 

рішень про конфіскацію майна», «Учасники виконавчого провадження», «Про 

систему безоплатної правової допомоги». 

Присутніх ознайомлено 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 на чесну 

платіжку». 

 

Захід 3.1.2. Участь у засіданнях Керівної ради директорів 

 

Директор місцевого центру Г.Гоцький 22 квітня 

та 11 червня поточного року взяв участь у засіданнях 

Керівної ради. 

 

 

 



 

Захід 3.3.2. Забезпечення обміну досвідом між регіональним та 

місцевим центром  

Так, 21 травня заступник начальника відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Наталія 

Свідерська та головний спеціаліст цього ж відділу Діана Немерська взяли 

участь у навчанні щодо особливостей оформлення актів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та розрахунків до них, яке відбулося на базі 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області  

В ході навчання директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна 

акцентувала увагу працівників Хмельницького МЦ на зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.09.2017 № 465 щодо оплати послуг адвокатів,  

оформленні актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, озвучила 

фактори, від яких залежить розмір винагороди адвоката та порядок 

відшкодування їм витрат у разі використання власного чи громадського 

транспорту. 

 

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 ІІ кварталу.  

 

Захід 3.4.3. Надання методичної допомоги для відділів бюро правової 

допомоги, надання методичної допомоги, здійснення технічного супроводу 

оргтехніки 

Протягом звітного періоду Волочиському, Деражнянському, 

Летичівському 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 01 квітня по 27 червня 2019 року Хмельницьким місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1836 звернень 

клієнтів, 1616 особам було надано правову консультацію, 220 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 

259 рішень про надання БВПД та надано 146 доручень адвокатам та 123 наказів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

 

 

 

 

537 451 86 

2 Відділ “Волочиське бюро правової 

допомоги” 

223 208 15 

3 Відділ “Віньковецьке бюро правової 

допомоги” 

146 129 17 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 

допомоги” 

216 192 24 

5 Відділ “Деражнянське бюро правової 

допомоги” 

227 180 47 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 

допомоги” 

286 272 14 

7 Відділ “Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” 

201 184 17 

 Разом по МЦ 1836 1616 220 



штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову у 

наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 252 (14%), спадкового 250 (14%), сімейного 320 

(18%), трудового 83 (5%), адміністративного 97 (5%), земельного 173 (9%), 

договірного 22 (1%), житлового 150 (8%), іншого цивільного права 254 (14%), з 

питань виконання судових рішень 115 (6%), з інших питань 96 (5%), з 

неправових питань 24 (1%) та з медичних питань 0 (0%).  
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД за ІI 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 93 (43%), учасникам бойових дій 34 (16%), 

інвалідам 71 (32%), внутрішньо переміщенні особи 20 (9%), 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 ІІ кварталі 2019 року було організовано: 45 виїздів 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 312 осіб, в тому 

числі 143 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень 

під час роботи мобільних консультаційних пунктів та 169 осіб на дистанційних 

пунктах доступу; надано методичну допомогу 9 органам місцевого 

самоврядування та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, 

волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

проведено 104 правопросвітницьких заходи. Розміщено у ЗМІ 37 

інформаційних матеріалів з питань надання БПД. Надано 9 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 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількіст

ь діючих 

дистанці

йних 

пунктів/о

сіб, що 

отримал

и 

правову 

допомогу 

Кількіс

ть ОМС 

та 

установ 

- 

провайд

ерів 

БПД, 

яким 

надано 

методич

ну 

допомог

у 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-п

росвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількіст

ь 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
45/143 29/169 9 104 9 37 

1 Хмельницький МЦ 10/69 12/42 2 18 2 7 

2 

Відділ Волочиське 

бюро правової 

допомоги” 
5/24 2/19 1 13 0 9 

3 

Відділ 

“Віньковецьке бюро 

правової допомоги” 
5/10 2/7 0 11 0 1 

4 

Відділ “Городоцьке 

бюро правової 

допомоги” 

5/9 2/8 0 12 0 4 

5 

Відділ 

“Деражнянське 

бюро правової 

допомоги” 

7/13 3/5 2 8 1 3 

6 

Відділ “Летичівське 

бюро правової 

допомоги” 
7/12 5/82 3 21 5 3 

7 

Відділ 

“Ярмолинецьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/6 3/6 1 21 1 10 



 


