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

[1.1.] Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги впродовж ІІІ кварталу поточного року вживалися заходи, спрямовані на 
розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

Так, з метою поширення інформації щодо порядку отримання безоплатної правової 
допомоги серед населення м. Хмельницького та Віньковецького, Волочиського, 
Городоцького, Деражнянського, Летичівського, Ярмолинецького районів працівниками 
Хмельницького місцевого центру та керівниками бюро правової допомоги проведено 10 
вуличних інформувань. 

 13 вересня працівники Хмельницького місцевого центру та бюро правової 
допомоги провели вуличні інформування жителів відповідних районів та м. 
Хмельницького щодо діяльності новостворених бюро правової допомоги і можливостей 
отримання безоплатної  правової допомоги. 

 

                           
 

                              
 

З нагоди святкування 585-ї річниці міста Хмельницького працівники Хмельницького 

місцевого центру 25 вересня організували для хмельничан флешмоб “Європейська 

безоплатна правова допомога на теренах Хмельниччини”. 

 Під час флешмобу городян проінформовано про їхнє право на отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях, 

цивільних та адміністративних справах, роз'яснено умови та порядок отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги, перехожим надавались інформаційні 

матеріали про систему безоплатної  правової допомоги з адресами розташування центрів 

з надання БВПД та бюро правової допомоги. 
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Працівниками Хмельницького місцевого центру та бюро правової допомоги 
розміщено листівки на інформаційних стендах районних державних адміністрацій, 
районних, міських та селищних рад, місцевих відділів поліції та прокуратури, структурних 
підрозділів органів влади та місцевого самоврядування, а також надіслано банери та 
інформаційну листівку для розміщення  на сайтах місцевої влади. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги в районах, що 
належать до юрисдикції Хмельницького місцевого центру розпочали надавати послуги 6 
бюро правової допомоги (у Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, 
Деражнянському, Летичівському, Ярмолинецькому районах). Звернувшись до них, кожен 
мешканець територіальної громади зможе отримати безкоштовні консультації з правових 
питань та скористатися електронними сервісами Мін’юсту.  

У Старосинявському районі у зв’язку з відсутністю  кадрів бюро правової допомоги 
не розпочало роботу.  

З метою інформування про початок роботи бюро правової допомоги та представлення 
керівників цих бюро працівники Хмельницького місцевого центру та керівники бюро 
правової допомоги взяли участь у 7 засіданнях сесій органів місцевого самоврядування, 
колегій та нарадах районних державних адміністрацій, районних рад та у 10 робочих 
зустрічах з керівниками, на яких було проінформовано присутніх про становлення 
системи безоплатної правової допомоги, її місію, цінності, а також зосереджено увагу на 
основних завданнях та функціях бюро правової допомоги. 

Так, 31 серпня директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький та 
головний спеціаліст відділу персоналу, інформаційної та матеріальної інфраструктури 
Валентина Корчинська взяли участь у розширеному засіданні колегії Городоцької районної 
державної адміністрації, яка відбулася під головуванням першого заступника голови 
Городоцької райдержадміністрації Сергія Зборовського. Для працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, сільських старост проведено презентацію 
новоствореного Городоцького бюро правової допомоги. Григорій Гоцький розповів 
присутнім про систему безоплатної правової допомоги та роль новостворених бюро 
правової допомоги у ній, анонсував пріоритетні напрямки співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами, організаціями та установами району, громадськими 
формуваннями. 
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Після засідання колегії Григорій Гоцький відвідав Городоцьке бюро правової 

допомоги, у приміщенні якого відбулася зустріч із керівниками управління соціального 

захисту, районного територіального центру соціального обслуговування, відділу освіти, 

відділу культури, заступником міського голови, представниками районної газети 

„Городоцький вісник” і журналістами обласного тижневика «Марічка NEWS». 

            

                 

 1 вересня відбулося офіційне відкриття Летичівського бюро правової допомоги. 
Для відзначення цієї знакової для району події завітали голова Летичівської 
райдержадміністрації Ірина Матлаєва, заступник голови Хмельницької 
облдержадміністрації Володимир Кальніченко, директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна, 
начальник Головного Територіального управління юстиції в області Віктор Худняк, 
директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Григорій Гоцький, начальник Летичівського відділу поліції Головного управління 
національної поліції у Хмельницькій області полковник поліції Олег Краковський та його 
заступник Олександр Островський, начальник Летичівського відділу Хмельницької 
місцевої прокуратури Денис Гуменний, в.о. голови Летичівського районного суду Світлана 
Курнос, начальник Летичівського центру зайнятості Людмила Пасєка, голова районного 
товариства інвалідів Марія Осадча та інші представники цього товариства, представники 
Летичівської районної ради ветеранів, працівники відділу ДРАЦС та відділу ДВС 
Летичівського району Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 
області, т.в.о. головного редактора "Летичівської газети" Олександр Змієвський.  
Керівники області та району звернулися із вітальними словами та запевнили присутніх про 
конструктивну співпрацю та висловили надію, що бюро правової допомоги принесе 
значну користь жителям краю в плані правового захисту та правопросвітництва. Директор 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області Наталія Стьопіна та виконуюча обов'язки керівника Летичівського бюро правової 
допомоги Неля Поплавська ознайомили присутніх з основними завданнями 
новоствореної установи. Зокрема, вони зазначили, що у бюро мешканці Летичівського 
району можуть отримати правову інформацію, консультації і роз'яснення з правових 
питань, допомогу у складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру, а 
також скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції. 
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12 вересня в.о. начальника Віньковецького бюро правової допомоги 
Ольга Кононенко провела робочу зустріч з начальником управління 
соціального захисту населення Віньковецької районної державної 
адміністрації Віленом Курманським, в ході якої обговорено питання 
надання правової допомоги соціально незахищеним верствам 
населення району, в тому числі щодо складання процесуальних 
документів представництва в суді. На інформаційних стендах 
управління соціального захисту було розміщено детальну інформацію 
щодо роботи Віньковецького бюро правової допомоги  Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
Впродовж ІІІ кварталу працівниками Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділами бюро правової допомоги було 
здійснено 21 виїзний прийом громадян. 
 Для прикладу, 15 серпня директор Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Григорій Гоцький і начальник Головного 
територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк провели виїзний 
прийом мешканців Летичівського району. 

У рамках робочого візиту Григорій Гоцький та 
Віктор Худняк зустрілися із головою Летичівської 
райдержадміністрації Іриною Матлаєвою, головами 
Летичівської та Меджибізької селищних об’єднаних 
територіальних громад Ігорем Тисячним та Михайлом 
Демківим, з якими говорили про взаємодію органів 
влади, юстиції та центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги задля поліпшення якості 
надання первинної правової допомоги мешканцям 
району та системного поширення інформації про місію, 
завдання і функції Летичівського бюро правової допомоги. 

Відтак разом із головою районної адміністрації та керівником новоствореного 
Летичівського бюро правової допомоги Нелею Поплавською провели виїзні прийоми 
громадян у смт Летичеві, с. Рудні, смт Меджибожі та с. Требухівцях. З різними питаннями 
до фахівців звернулося понад 30 мешканців району. Зокрема летичівчан найбільше 
хвилювало питання незаконного використання акцій колишнього ВАТ «Летичівське», 
мешканці с. Рудні говорили про необхідність припинити незаконне випалювання 
деревного вугілля підприємцями, оскільки є серйозні випадки погіршення стану здоров’я 
сільських жителів та екологічного стану місцевості, висловлювали незадоволення 
діяльністю арбітражного керуючого щодо розпродажу майна колишнього ТОВ «Мрія». У 
смт Меджибожі йшлося про невиплату заробітної плати найманим працівникам за 
грудень 2015 року ПАТ «Хмельницьке сільгосп-рибоводне підприємство», а у с. 
Требухівцях — про незаконне використання води із сільського колодязя загального 
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користування; запитували також, як домогтися виплати аліментів, стати на облік у центр 
зайнятості особі, яка повернулася із місць позбавлення волі, тощо. 

У результаті консультувань двом мешканцям району запропонували надати 
відповідні документи, щоб скористатися послугами адвоката за державний кошт для 
вирішення їхніх проблем у суді. 
 

 

             
 
 

              
 

28 вересня Хмельниччину відвідав Радник Міністра юстиції, народний депутат 
України Ігор Алексєєв, який разом з начальником Головного територіального управління 
юстиції у Хмельницькій області Віктором Худняком за участі керівників бюро правової 
допомоги провели  прийом громадян на базі Деражнянського  та Летичівського бюро 
правової допомоги. 

 

                       
 
 Із різними питаннями – як особистого характеру, так і громади в цілому – до 

народного депутата зверталися жителі відповідних громад. Громадяни потребували 
допомоги у вирішенні проблем газифікації, оренди землі, виплати субсидій дітям війни та 
інших правових питань. За деякими зверненнями надано вичерпні усні консультації, 
окремі звернення взято на контроль для подальшого вивчення та вирішення. 
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Хмельницьким місцевим центром впродовж ІІІ кварталу забезпечено роботу 
мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
для соціально вразливих категорій громадян, зокрема таких, як: інваліди, люди похилого 
віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають 
у віддалених населених пунктах. 

 
 Організовано роботу 25 дистанційних пунктів доступу з використанням системи 
«Бібліоміст» на базі Хмельницької обласної універсальної бібліотеки. Протягом звітного  
періоду скайп-консульнтування проводилися 28 липня, 25 серпня та 29 вересня. 
 

Традиційно в роботі консультпункту беруть участь 
працівники відділу правової інформації та консультацій 
Хмельницького місцевого центру, а також юристи ХОГО 
"Подільська правова ліга", Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області, Головного 
управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для громадян 

похилого віку та інвалідів, які перебувають в будинках-інтернатах, здійснювався аналіз 
потреби у наданні БПД для зазначених категорій осіб. Впродовж ІІІ кварталу (з 01.07. - 
23.09.2016) було проведено анкетування серед підопічних Новокостянтинівського 
будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (Летичівський р-н,  с. 
Новокостянтинів), Новосинявського будинку-інтернату для громадян похилого віку та 
інвалідів (Старосинявський р-н, с. Нова Синявка), Солобковецького будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та інвалідів (Ярмолинецький р-н, с. Солобківці).На даний 
час проводиться аналіз анкет щодо потреби у наданні БПД підопічним. 

Крім того, забезпечено діяльність мобільного консультпункту у Хмельницькому 
геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці. Протягом кварталу начальником 
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Іриною Ярусевич проведено 3 зустрічі з підопічними пансіонату 
(19.07.2016, 16.08.2016, 20.09.2016). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Задля 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, Хмельницьким місцевим 
центром організовано роботу 2-х консультпунктів для зазначених 
категорій громадян.   

29 липня, 26 серпня та 30 вересня працівниками місцевого 
центру забезпечено роботу мобільного консультативного пункту на 
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базі Хмельницького обласного госпіталю інвалідів війни. 
 
 

13 липня, 10 серпня, 14 вересня працівники місцевого центру і фахівці 
Центру допомоги учасникам АТО провели прийоми громадян у рамках 
роботи мобільного консультпункту у Хмельницькому центрі допомоги 
учасникам АТО  

 
 

 
 
За для розширення доступу до БПД для внутрішньо переміщених осіб, а також в 

рамках виконання доручення Прем’єр-мiнiстра України від 21 квітня 2016 року № 
13387/1/1-16 щодо реалізації завдань, передбачених Рекомендаціями парламентських 
слухань на тему "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово 
неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції”, 
затвердженими постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1074-VII, 
проведено 3 зустрічі з внутрішньо переміщеними особами на базі Ярмолинецького бюро 
правової допомоги,  гуртожитку №1 (м. Хмельницький вул. Інститутська, 6) та на базі 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Так, 5 липня під час робочої зустрічі з внутрішньо переміщеними особами  у 
гуртожитку № 1 м. Хмельницького начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання 
первинної правової допомоги Ірина Ярусевич та позаштатний радник Міністра соціальної 
політики України з питань ВПО Олег Майданюк проінформували присутніх про порядок 
отримання соціальних виплат, основні аспекти оформлення і видачі довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщених осіб, про систему надання безоплатної правової допомоги 
та  категорії осіб, які мають право на таку допомогу. 

             
 

           
 

21 вересня  відбулася зустріч директора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Наталії Стьопіної та директора 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Григорія Гоцького  зі 
спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 
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Деяном Георгіевскі. Темою розмови стало надання безоплатної правової допомоги 
учасникам антитерористичної операції, членам їхніх сімей та внутрішньо переміщеним 
особам.  Спеціальна моніторингова місія, що складається з цивільних неозброєних 
спостерігачів, направлена в Україну після анексії Криму на прохання українського уряду за 
рішенням всіх 57 держав-учасниць ОБСЄ. Зважаючи на цілі і завдання місії, спостерігача 
цікавило, чи звертаються до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
учасники АТО, члени їхніх сімей та внутрішньо переміщені особи, яким чином відбувається 
надання їм правової допомоги, а також які правові проблеми найчастіше виникають у 
зазначених категорій громадян.  
 Наталія Стьопіна ознайомила іноземного спостерігача з основними принципами 
роботи системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, діяльністю 
регіонального та місцевих центрів, типовою структурою місцевого центру, місією та 
завданнями бюро правової допомоги, розповіла, хто має право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, пояснила механізм взаємодії центрів із адвокатами та процедуру 
призначення захисника. Позаяк зустріч мала на меті обговорити проблеми, з якими до 
центрів звертаються учасники АТО, члени їхніх сімей та переселенці, особливу увагу 
директор регіонального центру зосередила на цій темі. Зокрема зауважила, що з часу 
заснування місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до них 
звернулося 150 учасників АТО та членів їхніх сімей, 29 переселенців. 52 з них (42 
учасникам АТО та 10 ВПО) у центрах було призначено адвокатів за державний кошт для 
представництва і захисту їхніх інтересів у суді.  
 Серед питань, з якими звертаються до місцевих центрів означені категорії осіб, 
першу позицію посідає виділення земельних ділянок учасникам АТО. Крім того, нерідко у 
них виникають проблеми із оформленням соціальних виплат, невиконанням кредитних 
зобов'язань перед банками через перебування у війську та інші. На завершення зустрічі 
Деян Георгіевскі подякував своїм співрозмовникам за вичерпну інформацію, зазначивши, 
що вона корисна для нього не тільки як для спостерігача, але й як для юриста, та висловив 
думку про необхідність таких зустрічей у майбутньому. 

 
 

На виконання Плану надання безплатної правової 
допомоги у 2016 році в Хмельницькій області  27 вересня 
начальник відділу правової інформації та консультацій 
Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Ольга 
Голдзіцька разом з начальником відділу забезпечення якості 
надання правової допомоги та підвищення кваліфікації 
адвокатів Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 

області Сергієм Дрелінським консультували працівників Райківецької виправної колонії 
№ 78 та засуджених, що відбувають покарання у закладі. Також,  з метою  організації 
діяльності мобільного консультативного пункту в Райківецькій виправній колонії провели 
робочу зустріч із керівництвом установи виконання покарань. 
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[1.2.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів, які долучилися до надання БВПД 28 
вересня проведено круглий стіл з адвокатами на тему: “Актуальні питання надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.” 

Учасники круглого столу обговорювали стан виконання адвокатами контрактів про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, проблемні питання організації 
виконання доручень та підготовки актів про надання БВПД з відповідними додатками, 
зокрема якість підготовки адвокатами відповідних документів.  

 

              
 

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

 
Для забезпечення інтеграції первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад Хмельницьким місцевим центром налагоджена взаємодія та 
співпраця з місцевими органами державної, виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, а також з громадськими приймальнями, які надають безоплатну 
первинну правову допомогу. Зокрема, організовано проведення 7 спільних заходів. 

У приміщенні Хмельницької ОУНБ  18 серпня відбувся круглий стіл, присвячений 
Дню Незалежності України на тему: "Рівень захищеності прав людини та громадянина в 
незалежній Україні". Захід організований ГП УГСПЛ у м. Хмельницькому, що діє на базі 
ХОГО "Подільська правова ліга". Участь у круглому столі прийняли представники 
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

             
 
 
Основними завданнями Хмельницького місцевого центру і бюро правової 

допомоги є правопросвітництво у територіальних громадах. Протягом кварталу 
проведено 41 правоосвітній захід. 

Зокрема, 20 вересня у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва провели 
захід для старшокласників ліцею № 17 м. Хмельницького. Начальник відділу правової 
інформації та консультацій Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Ольга 
Голдзіцька розповіла про діяльність центрів з надання БВПД. Учнів цікавили питання, чи 
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можуть вони самостійно звертатися до центру щодо правомірності зборів коштів у 
навчальних закладах, пільг дітям учасників бойових дій. 

 Після завершення заходу присутні ознайомилися з новими виданнями 
правознавчої тематики з фонду бібліотеки в рамках книжкової виставки для читачів 
"Право: Вивчай! Знай! Поважай!" 

 

        
 

З метою посилення правової спроможності громад у ІІІ кварталі Деражнянським 
бюро правової допомоги розроблено Проект програми безоплатної правової допомоги 
для мешканців Деражнянського району. Даний проект Програми надано на розгляд до 
Деражнянської районної державної адміністрації з метою подальшого винесення на 
розгляд сесії районної ради. 
 На виконання Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної правової 
допомоги за результатами оперативної наради в Міністерстві юстиції України, 
затвердженого в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги М. 
Лаврінком, для підвищення кваліфікації працівників відділів бюро правової допомоги, 27 
вересня на базі Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено стажування працівників бюро правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру з питань використання он-лайн сервісів Міністерства 
юстиції України, актуальних питань державної реєстрації прав на нерухоме майно, 
спадкування, виконання рішень судів, призначення субсидій 
 В результаті проведених стажувань представники управління юстиції та бюро 
правової допомоги обмінялися знаннями та досвідом у вирішенні проблемних питань. 

 

       
 

[1.4.] 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 передано на паперових, електронних носіях. 
 Спільно із Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області проведено 2 семінари. 
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 Так, 19 вересня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Ірина Ярусевич взяла участь у 
семінарі-тренінгу, який проводив Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області. 
  Під час семінару обговорили два блоки питань: перший стосувався комунікаційної 
складової у роботі інтеграторів, другий — підготовки планів роботи місцевих центрів та 
подання звітної інформації. 
 

 
 

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

Для забезпечення комунікації центрів надання БВПД у Хмельницькій області з 
партнерами Хмельницького місцевого центру з надання БВПД розроблено довідкову базу 
даних та засобів зв'язку з місцевими органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та всіма партнерами, з якими співпрацює центр.  

Протягом ІІІ кварталу за підсумками звернень осіб до Хмельницького МЦ з НБВПД 
на сторінці Facebook місцевого центру висвітлювалися 12 консультацій та роз'яснень з 
правових питань, з якими громадяни найчастіше звертаються до місцевого центру . 

Протягом кварталу з метою використання ресурсів органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, місцевих громад направлено листи щодо розміщення 
на їхніх офіційних веб-сторінках посилань на сторінку Facebook Хмельницького МЦ. За 
звітний період розміщено 30 інформацій. 

 16 вересня директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький провів 
тематичну зустріч із державними службовцями області, які працюють перший рік на 
державній службі і підвищують свою кваліфікацію у Хмельницькому обласному центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійною програмою. 
 Предметом обговорення стали повноваження органів виконавчої влади та 
напрямки їхньої співпраці з центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Особливу увагу було звернуто на необхідність 
покращення надання первинної правової допомоги 
мешканцям віддалених населених пунктів. 
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Впродовж звітного періоду відділом організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами та відділом представництва підготовлено 9 
публікацій 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». 

Працівники Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги пройшли 2 відповідних навчання для здійснення прийняття та видачі 
документів щодо державної реєстрації громадських формувань відповідно до наказу 
Мін'юсту «Про запровадження пiлотного проекту у сфері державної реєстрації 
громадських формувань» від 17 червня 2016 року №1717/5.  (12 липня та 11 серпня 2016 
року). 

 
[1.6.] Взаємодія із засобами масової інформації 
 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД Хмельницького 

місцевим центром налагоджено співпрацю із  засобами масової інформації, які 
зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території, яку обслуговує Хмельницький 
місцевий центр. 

Протягом звітного періоду  начальником відділу правової інформації та 
консультацій Хмельницького місцевого центру Ольгою Голдзіцькою проведено виступ в 
ефірі радіопередачі “Актуальна тема” ХОДТРК “Поділля-Центр” щодо встановлення опіки 
над недієздатними особами (5 липня 2016 р. ). Також в ефірі ТРК “Місто” оприлюднено 
репортаж про зустріч начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Ірини Ярусевич та позаштатного 
радника Міністра соціальної політики України з питань ВПО Олега Майданюка з 
внутрішньо переміщеними особами  (6 липня 2016 р.). 

Директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Григорій Гоцький 26 серпня взяв участь у прес-конференції “Посилення 
правової спроможності громад Хмельниччини через діяльність бюро правової допомоги” 
з нагоди відкриття бюро правової допомоги. Захід відбувся на базі Хмельницького 
місцевого центру з ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області. Про завдання, які виконуватимуть 
новостворені бюро, їхнє розташування, графік роботи, послуги, які там надаватимуть, та 
особливості відбору працівників бюро детально проінформували представники 
Регіонального та місцевих центрів, а також начальник Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області В. Худняк. 

Впродовж ІІІ кварталу було розміщено 20 інформаційних матеріалів у місцевих та 
регіональних ЗМІ, опубліковано 9 статей у газетах (обласному тижневику «Марічка 
NEWS», Ярмолинецькій районній газеті "Вперед", Волочиській районній газеті "Зоря", 
Деражнянській районній газеті "Вісник Деражнянщини", Віньковецькій районній газеті 
"Сільські вісті") та розміщено 11 статей у інтернет- виданнях  «Марічка NEWS», «Є» 
(рубрика “НАРКОР”) про події та новини системи БПД. 

Протягом кварталу забезпечено постійне інформаційне оновлення сторінки 
Хмельницького  місцевого центру у соціальній мережі Facebook. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 липня по 30 вересня 2016 року Хмельницьким місцевим центром  та 
бюро правової допомоги було зареєстровано 786 звернення клієнтів, 668 особам було 
надано правову консультацію, 107 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 11 
клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 85 рішень 
про надання БВПД, надано 87 доручень адвокатам та видано 2 накази працівникам 
відділу представництва (представництво клієнта в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування перед іншими особами або оформлення процесуальних 
документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1. Відділ правової інформації та 

консультацій 

447 345 99 2 

2. Відділ “Віньковецьке бюро” 62 57 0 5 

3. Відділ “Волочиське бюро” 33 33 0 0 

4. Відділ “Городоцьке бюро” 55 55 0 0 

5. Відділ “Деражнянське бюро” 57 50 3 4 

6. Відділ Летичівське бюро” 61 56 5 0 

7. Відділ “Старосинявське 
бюро” 

0 0 0 0 

8. Відділ “Ярмолинецьке бюро” 71 71 0 0 

 Разом по МЦ: 786 668 107 11 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: земельного 110 
(14 %),  іншого цивільного права   108  (13,8 %), соціального забезпечення  92 (11,7 %), 
сімейного 83 (10,6 %), з інших питань 83 (10,7 %), спадкового 72 (9 %), житлового 56 (7,1 
%), договірного 50 (6,4 %), трудового 40 (5,1 %), адміністративного   39 (4,8 %),  з питань 
виконання судових рішень 28 (3,6 %), з неправових питань 14 (1,8 %), медичного права 11 
(1,4 %).  
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за звітний період за категорією 
питань 

 

 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 
рішень було прийнято по інвалідам 43 (50,6%), малозабезпеченим особам 
(середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 32 (37,4 
%), ветеранам війни 8 (9,4 %) тощо.  

 

Діаграма 5. Розподіл клієнтів Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на 
БВПД
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ квартал 

було: 

 здійснено 21 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 
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала 85 осіб, в тому числі 41 особа звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 9 осіб до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 82 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 0 установ - 
провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги;   

 опрацьовано 474 акта надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 41 правопросвітницький захід; 

 розміщено у ЗМІ 23 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 

 надано 15 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

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 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому числі: 21/76 25/9 82 41 15 

2 Відділ «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

 

 

2/6 4/0 0 3 0 

3 Відділ «Волочиське бюро 
правової допомоги» 

1/8 3/0 3 1 3 

4 Відділ «Городоцьке бюро 
правової допомог » 

1/4 4/0 28 8 0 

5 Відділ «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

2/10 

 

 

 

5/0 34 10 1 

6 Відділ «Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3/13 3/0 17 2 0 

7 Відділ «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги » 

2/15 6/0 0 15 0 


