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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги у Хмельницькому 

місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі  

Хмельницький МЦ) функціонують 6 бюро правової допомоги у Віньковецькому, 

Волочиському, Городоцькому, Деражнянському, Летичівському та Ярмолинецькому 

районах. Звернувшись до них, кожен мешканець територіальної громади може отримати 

безкоштовні консультації з правових питань. 

15 листопада поточного року на базі Хмельницького МЦ заступник Міністра 

юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов провів робочу зустріч із 

співробітниками системи безоплатної правової допомоги регіону та Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області. 

Говорили насамперед про те, як організовано співпрацю центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та органів юстиції,обговорювали  специфіку 

реалізації реформ Міністерства юстиції на місцях, зокрема йшлося про запровадження 

змішаної системи виконання судових рішень, удосконалення системи реєстрації, подання 

декларацій тощо. Відтак підбивали підсумки окремих реформ. 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Хмельницькій області (далі – РЦ з надання БВПД) Наталія Стьопіна проінформувала 

заступника Міністра юстиції України  про налагоджену системну взаємодію між 

місцевими та Регіональним центром. 

                                             

З метою поширення інформації щодо порядку отримання безоплатної правової 

допомоги серед населення м. Хмельницького, а також Віньковецького, Волочиського, 

Городоцького, Деражнянського, Летичівського, Хмельницького та Ярмолинецького 

районів працівниками Хмельницького МЦ та керівниками бюро правової допомоги 

проведено 24 вуличних інформування. 
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 Розміщено також інформаційні листівки на інформаційних стендах районних 

державних адміністрацій, районних, міських та селищних рад, місцевих відділів поліції та 

прокуратури, структурних підрозділів місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування в зоні юрисдикції місцевого центру. 
 

  

    
 Протягом IV кварталу начальником відділу правопросвітництва та взаємодії із 

суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Іриною Ярусевич 

організовано на базі  Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва та Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки  виставки юридичної літератури, методичних 

та інформаційних матеріалів, розроблених Хмельницьким місцевим центром. Виставки 

функціонують з  систематичним оновленням  правової інформації. 

         

Аналогічні виставки були організовані на базі Віньковецької, Волочиської, 

Городоцької, Деражнянської, Летичівсько та Ярмолинецької районних бібліотек. 

6 жовтня 2016 року керівник Городоцького бюро правової допомоги Артем Кляхін  

та головний спеціаліст бюро Наталія Гнатюк на базі районної бібліотеки організували 

виставку інформаційних листівок та буклетів  про діяльність бюро. 
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З метою інформування громадян про роботу Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги працівники 

місцевого центру взяли участь у 10 засіданнях сесій районних та селищних рад, колегій 

районних державних адміністрацій, нарадах, 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. 

Зокрема, 21 жовтня в.о.начальника бюро правової допомоги Оксана 

Сідлецька взяла участь в роботі сесії Деражнянської районної ради, 

на якій виступила з доповіддю про Програму безоплатної правової 

допомоги населенню Деражнянського району на 2016-2017 роки, 

внаслідок чого програма була затверджена рішенням сесії № 7-

10/2016 від 21.10.2016. 

 

23 грудня 2016 року  начальник відділу «Городоцьке бюро правової допомоги»  Артем  

Кляхін  взяв участь у сесії  Городоцької районної  ради, де 

представив  Програму безоплатної правової допомоги населенню 

Городоцького району на 2017-2020 роки, яку було прийнято 

рішенням № 3-11/2016. 

 

 

12 жовтня 2016 року заступник начальника відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» Алла Байда взяла участь 

у роботі сесії  Війтовецької селищної  ради. В своєму виступі 

вона  проінформувала про місію та завдання новоствореного 

бюро правової допомоги, роз’яснила його основні функції та 

пріоритети в роботі, закликала депутатів донести інформацію про Волочиське бюро 

правової допомоги до жителів своїх сіл. Алла Байда відповіла на питання, які виникли у 

присутніх, зокрема щодо категорій громадян, які мають право на первинну та вторинну 

безоплатну правову допомогу. 

 4 жовтня цього року начальник відділу представництва Хмельницького МЦ 

Людмила Адамчук взяла участь у засіданні Хмельницької міської міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Серед учасників засідання 

були представники Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області, Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у 

https://www.facebook.com/khmelnytskyi.legal.aid.centr/
https://www.facebook.com/khmelnytskyi.legal.aid.centr/
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Хмельницькій області, управлінь молоді та спорту, культури і туризму, освіти, служби у 

справах дітей Хмельницької міської ради, а також представники комунальних засобів 

масової інформації — газети ―Проскурів‖ та муніципальної телерадіокомпанії ―Місто‖.  

 Присутні обговорили такі питання, як надання безоплатної правової допомоги 

жителям міста Хмельницького, проведення в місті декади правових знань з нагоди Дня 

юриста, рівень злочинності серед неповнолітніх та профілактика вчинення ними 

правопорушень. Людмила Адамчук розповіла учасникам засідання про систему 

безоплатної правової допомоги, її місію, цінності, а також про роботу Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ознайомила зі 

статистичними показниками діяльності центру, зазначила, які правові питання найбільше 

хвилюють мешканців міста. 

 

          

 

Протягом IV кварталу працівниками Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 29 виїзних прийомів громадян 

(11.10.2016 року — с.Зіньків та с. Адамівка Віньковецького району; 01.11.2016 року – 

с.Лісові Гринівці Хмельницького району; 07.12.2016 – смт Чорний Острів Хмельницького 

району;  13.12.2016 року - с.Соснівка та с. Косогірка Ярмолинецького району; 13.12.2016 

року - с.Нетеченці та с.Женишківці Віньковецького району; 14.12.2016 року - с.Жишченці  

Городоцького району; 14.12.2016 року с. Бальківці Волочиського району; 16.12.2016 року 

- с. Копитенці та с.Попівці Летичівського району; 16.12.2016 року - с.Яськівці та с. 

Маниківці  Деражнянського району та ін.).  

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги у сільській 

місцевості 11 жовтня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Ірина Ярусевич та в.о. начальника 

Віньковецького бюро правової допомоги Ольга Кононенко здійснили виїзні прийоми 

громадян у селах Зіньків та Адамівка Віньковецького району. До спеціалістів місцевого 

центру звернулися троє громадян. Їм було надано роз'яснення з питань земельного 

законодавства, соціального захисту та соціального забезпечення. 

Під час виїздів робоча група не обмежилась візитами до сільських рад, а відвідала 

також сільські бібліотеки, школи, дитячі садочки. Основною метою виїздів було надання 

первинної правової допомоги жителям віддалених сіл, а також інформування сільського 

населення про широкий спектр юридичних послуг, які надають Хмельницький МЦ центр 

та   Віньковецьке бюро правової допомоги. 

https://www.facebook.com/hashtag/бюро_правової_допомоги?source=feed_text&story_id=1164225180335705
https://www.facebook.com/hashtag/виїзний_прийом?source=feed_text&story_id=1164225180335705
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 16 грудня начальник відділу представництва Людмила Адамчук разом із 

керівником Летичівського бюро - Нелею Поплавською та Деражнянського бюро - 

Оксаною Сідлецькою провели виїзні прийоми у селах Копитенці і Попівці Летичівського 

району та Яськівці і Маниківці Деражнянського району. За правовою допомогоюи 

звернулося 12 громадян, яких цікавили питання державної реєстрації права власності на 

будинковолодіння, спадкування, пільг для учасників АТО, порядку призначення субсидій. 

Мешканців с. Маниківці Деражнянського району турбувало питання порядку створення 

об’єднаної територіальної громади із центром у с. Маниківці. 

 У ході виїздів працівники МЦ проконсультували громадян, а також розповіли про 

роботу місцевого центру та бюро правової допомоги, про послуги, що ними надаються. 

 

          

Протягом ІV кварталу працівниками Хмельницького МЦ проведено 16 робочих 

зустрічей із керівниками місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування міст і районів області. 

 

16 листопада в.о. начальника Віньковецького бюро правової 

допомоги Ольга Кононенко провела робочу зустріч із першим 

заступником голови Віньковецької районної державної 

адміністрації – Олександром Лужняком.  

Завданням зустрічі було поширити інформацію щодо 

захисту прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до 

правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової 

спроможності представників соціально вразливих груп 

територіальних громад.  

07 грудня в рамках робочої поїздки до с. Чорний 

Острів начальник відділу правопросвітництва та взаємодії 

із суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Ірина Ярусевич та заступник начальника відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення 
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діяльності та інформації РЦ з надання БВПД Оксаною Банковою провели робочі зустрічі з 

головою Чорноострівської об’єднаної територіальної громади Миколою Дзісем.  Під час 

зустрічі було обговорено основні напрямки співпраці селищної ради та Хмельницького 

МЦ, а також досягнуто домовленості щодо проведення виїзного прийому громадян на базі 

Чорноострівської селищної ради. 

  Протягом звітного періоду працівниками бюро правової допомоги та 

Хмельницького МЦ проведено 3 робочі зустрічі з керівниками громадських організацій 

інвалідів з вадами зору (УТОС). 

8 грудня начальник відділу «Городоцьке бюро 

правової допомоги»  Артем  Кляхін провів  

правопросвітницький захід - правовий всеобуч  на тему: 

«Порядок надання безоплатної  правової допомоги» для  

осіб, які мають вади зору в Городоцькому ТПО УТОС. Під 

час спілкування  присутні обговорили  останні зміни та 

проекти змін до законодавства, зокрема ті, які стосуються 

пенсіонерів та осіб, що мають інвалідність, йшлося також 

про права та пільги для осіб з інвалідністю. 

З метою забезпечення доступу до БПД шляхом створення дистанційних пунктів 

Хмельницьким МЦ організовано роботу 25 дистанційних пунктів доступу з 

використанням системи «Бібліоміст» на базі Хмельницької обласної універсальної 

бібліотеки та сільських книгозбірень. Протягом звітного періоду скайп-консульнтування 

проводилися 27 жовтня, 24 листопада  та 29 грудня. 

 

Так, 24 листопада головний спеціаліст відділу 

правової інформації та консультацій Хмельницького 

МЦ Леся Сопронюк взяла участь у черговому скайп-

консультуванні, що проводиться для мешканців 

Хмельницької області щомісяця на базі Хмельницької 

обласної наукової універсальної бібліотеки. 

Традиційно в роботі консультпункту взяли участь 

юристи ХОГО "Подільська правова ліга", Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області, Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. 

За звітний період проведено 16 комунікативних заходів з керівниками служб у 

справах дітей та керівниками управлінь (відділів) освіти РДА Хмельницької області. 

 Зокрема 11 жовтня начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Ірина Ярусевич 

провела робочу зустріч з начальником  відділу освіти молоді 

та спорту Хмельницької райдержадміністрації  Світланою 

Шеремет.   

 З метою поширення інформації щодо роботи центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час зустрічі також домовились 

про залучення представників Хмельницького МЦ та РЦ, до участі  у нарадах які 
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проводить відділ освіти для директорів шкіл та дошкільних навчальних закладів 

Хмельницького району.  

21 жовтня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Ірина Ярусевич та заступник директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 

області Олена Варфоломєєва взяли участь у семінарі, який проводився для завідувачів 

дошкільних навчальних закладів та директорів шкіл Хмельницького району. Ірина 

Ярусевич розповіла освітянам про основні напрямки діяльності центрів та їх структурних 

підрозділів - новостворених бюро правової допомоги.   

 

Крім того, впродовж звітного періоду проводилися робочі зустрічі з метою 

з’ясування кількісних показників та правових проблем, які виникають у 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, як 

суб’єктів права на БВПД, з керівниками управлінь праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрацій у  Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, 

Деражнянському, Летичівському, Ярмолинецькому районах. Загалом проведено 7 робочих 

зустрічей 

Зокрема, 5 грудня в.о. начальника Віньковецького бюро правової допомоги Ольга 

Кононенко провела робочу зустріч із заступником начальника праці та соціального 

захисту населення Віньковецької райдержадміністрації. Під час зустрічі керівник бюро 

ознайомила свого співрозмовника з принципами та напрямками діяльності нещодавно 

відкритого Віньковецького бюро безоплатної правової допомоги. 

Зосередила увагу на тому, яку юридичну допомогу можна отримати за кошти 

держави, які категорії населення можуть безоплатно скористатися послугами адвоката 

тощо. 
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З метою організації та забезпечення діяльності мобільного консультпункту, який 

функціонує на базі Хмельницького геріатричного пансіонауі для ветеранів війни та праці, 

протягом IV кварталу начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Ірина Ярусевич провела у закладі 

виїзні прийоми громадян (18.10.2016, 15.11.2016, 20.12.2016), під час яких 

проінформувала підопічних пансіонату про їхні права, а насамперед про право на 

безоплатну правову допомогу, після чого проконсультувала їх з правових питань.  

 

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,  28 жовтня, 25 

листопада та 29 грудня Ольгою Голдзіцькою - начальником відділу правової інформації та 

консультацій, забезпечено діяльність мобільного консультативного пункту на базі 

Хмельницького обласного госпіталю інвалідів війни. 

Начальник відділу представництва Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Адамчук і фахівці Центру допомоги 

учасникам АТО з метою організації та забезпечення діяльності мобільного 

консультпункту у Хмельницькому центрі допомоги учасникам АТО 12 жовтня, 9 

листопада, 14 грудня провели прийоми громадян.  

Крім того, 15 грудня 2016 року начальник відділу представництва Хмельницького 

МЦ Людмила Адамчук взяла участь у зустрічі з учасниками АТО, що перебувають на 

обліку в Хмельницькому міському центрі зайнятості населення. Метою зустрічі було 

інформування присутніх про послуги, які надаються зазначеній категорії громадян. 

Людмила Адамчук розповіла присутнім про роботу місцевого центру, бюро правової 

допомоги та про правові послуги, що ними надаються. 

Протягом звітного періоду організовано 8 робочих зустрічей з головами судів, 

суддями районних судів з метою забезпечення обов’язкової участі адвокатів у справах 

щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною, надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.  

 

Так, 08 листопада в.о. начальника Віньковецького бюро 

правової допомоги Ольга Кононенко зустрілась з суддею 

Віньковецького районного суду Олександром Потаповим. Під 

час зустрічі обговорено забезпечення участі працівників бюро, 

адвокатів, які призначатимуться Хмельницьким МЦ для захисту 

прав та інтересів осіб, які звертатимуться до бюро щодо надання вторинної правової 

допомоги. Сторонами було досягнуто домовленості  про співпрацю. 

Задля розширення доступу до БВПД для внутрішньо переміщених осіб, а також у 

рамках доручення Прем’єр-мiнiстра України від 21 квітня 2016 року № 13387/1/1-16 про 

реалізацію 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 
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зоні проведення антитерористичної операції‖, затвердженими Постановою Верховної 

Ради України від 31 березня 2016 року Г 1074-VII проведено 3 зустрічі з внутрішньо 

переміщеними особами на базі Волочиського районного центру зайнятості, Городоцької 

районної бібліотеки та Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

3 листопада  на базі Волочиського районного центру зайнятості відбувся круглий 

стіл на тему: ―Підвищення обізнаності про права внутрішньо переміщених осіб у 

Хмельницькій області‖, організований РЦ з надання БВПД у Хмельницькій області, 

Хмельницьким МЦ та позаштатним радником Міністерства соціальної політики України з 

питань ВПО Олегом Майданюком.  

У засіданні взяли участь голова Волочиської ОТГ Костянтин Черніченко, 

заступник голови Волочиської ОТГ Світлана Івченко, завідувач юридичного сектору 

управління Пенсійного фонду України у Волочиському районі Оксана Круглова, 

представник управління праці та соціального захисту населення Волочиської районної 

державної адміністрації Олена Курейко та заступник начальника відділу «Волочиське 

бюро правової допомоги» Алла Байда.  

Під час зустрічі позаштатний радник Міністерства соціальної політики України 

проінформував присутніх про порядок отримання соціальних виплат та основні аспекти 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.   

      

                  

У ІV кварталі Хмельницьким МЦ було видано 76 наказів про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги працівникам відділу представництва та бюро (72 накази 

щодо надання БВПД працівниками відділу представництва та 4 накази щодо надання 

БВПД бюро правової допомоги (Віньковецьким - 2, Городоцьким - 1, Деражнянським  -1). 

На виконання зазначених наказів було підготовлено 2 позови до суду І інстанції 

(про розірвання шлюбу та про стягнення боргу), 64 адміністративних позови (62 щодо 

визнання протиправною бездіяльності управління праці та соціального захисту населення 

Хмельницької міської ради, 1 щодо перерахунку пенсії державного службовця, 1 щодо 

визнання протиправною бездіяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), 4 

апеляційних скарги. 

На виконання наказів Хмельницького МЦ про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги працівники центру взяли  участь у 16 судових засіданнях. 
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[1.2.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

 З метою інформування адвокатів, які долучилися до надання БВПД, про очікувані 

нововведення  у роботі регіональних та місцевих центрів які відбудуться з 1 січня 2017 

року.  13 грудня, на базі Хмельницького МЦ відбувся круглий стіл з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. Директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталія 

Стьопіна ознайомила адвокатів із новелами, що стосуються особливостей укладення 

контрактів у 2017 році. 

  Крім того, адвокатам повідомили, що протягом 2017 року планується пілотування 

моделі офісів громадського захисту в межах окремих регіонів. 
  Сергій Дрелінський, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів регіонального центру, звернув увагу присутніх на 

окремі аспекти моніторингу якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

зміни, які плануються у цьому напрямку роботи. 

 Адвокати обговорили також стан виконання доручень з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. Начальник відділу 

представництва місцевого центру Людмила Адамчук проінформувала, що станом на 13 

грудня виконаними є 35% доручень, виданих місцевим центром у 2016 році; 13% 

доручень завершилися складанням правового висновку про відсутність правових та/або 

фактичних підстав для звернення до суду, а за 22% доручень були подані акти про 

надання БВПД з додатками про участь адвокатів у відповідних стадіях судового розгляду. 
 На завершення заходу присутні обмінялися досвідом позитивного вирішення справ. 

 

           

 

 [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 МЦ налагоджено взаємодію та співпрацю з 

місцевими органами державної, виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

а також з громадськими приймальнями, які надають безоплатну первинну правову 

допомогу.  Зокрема організовано 8 спільних заходів. 

 Так, 6 грудня в читальному залі Хмельницької ОУНБ 

відбувся круглий стіл "Права людини в Україні: актуальні 

питання, проблеми та шляхи їх вирішення", а також 

представлення виставки юридичної літератури, 

інформаційних буклетів під назвою "На допомогу правовій 
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освіті населення". 

 Організатором круглого столу виступила Громадська приймальня УГСПЛ у м. 

Хмельницькому, що діє на базі ГО "Подільська правова ліга". У заході взяли участь 

представники Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, 

Регіонального та Хмельницького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, студенти та викладачі Міжрегіональної академії управління 

персоналом.  

Учасники заходу обговорили актуальні питання захисту прав людини в Україні, 

переглянули фільм про історію розвитку прав людини та мали можливість ознайомитись 

із виставкою юридичної літератури. 

 

 15 грудня радник Міністра юстиції, народний депутат 

України Ігор Алексєєв та начальник Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області 

Віктор Худняк провели правовий діалог зі студентами-

правниками міста на базі Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Учасники зустрічі обговорили реформи, які відбуваються в 

країні, зокрема в органах юстиції, студентам розповіли про 

можливість працевлаштування та проходження стажування у 

Верховній Раді України, Міністерстві юстиції України, Головному територіальному 

управлінні юстиції у Хмельницькій області та інших органах влади. 
 

На розгляд сесій місцевих рад винесено проекти програм правової допомоги та 

правової освіти населення Летичівського, Волочиського, Городоцького, Деражнянського, 

Старосинявського районів на 2017-2018 роки. Загалом уже прийняті програми правової 

допомоги та правової  освіти у 4 районах. 

Так, 21 жовтня в.о.начальника бюро Оксана Сідлецька під час сесії Деражнянської 

районної ради виступила з доповіддю про Програму безоплатної правової допомоги 

населенню Деражнянського району на 2016-2017 роки, внаслідок чого програма була 

затверджена рішенням № 7-10/2016 від 21.10.2016, а 6 грудня  виступила з доповіддю про 

Програму безоплатної правової допомоги населенню міста Деражні на 2016-2017 роки, 

внаслідок чого програма була затверджена рішенням №3  від 06.12.2016. 

Питання про співпрацю щодо надання правової допомоги населенню постійно 

порушують працівники бюро правової допомоги на всіх правопросвітницьких заходах, 

нарадах, робочих зустрічах. Найбільш зацікавленими у співпраці з бюро виявилися 

завідуючі бібліотеками сільських населених пунктів та старости сіл. Між ними та бюро є 

домовленість про конструктивну співпрацю: бібліотекарі та старости виявлятимуть осіб, 

яким потрібна правова допомога, та домовлятимуться про виїзні консультації з 

працівниками бюро правової допомоги. Крім того, наразі надаються консультації 

працівниками бюро в телефонному режимі особам, які звертаються  до бібліотек, старост. 

Основними завданнями центру і бюро правової допомоги є правопросвітництво у 

територіальних громадах,  так протягом кварталу проведено 45 таких заходів. 

 8 грудня за ініціативи Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва, з нагоди 



14 

відзначення Міжнародного дня прав людини, проведено захід за участі Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та патрульної поліції м. 

Хмельницького. 

 На правопросвітницький захід зібралися студенти Хмельницького професійного 

ліцею електроніки аби поспілкуватися з представниками різних державних структур. 

Представники поліції коротко зупинилися на окремих нормах чинного 

законодавства щодо адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх та 

розповіли про можливі негативні наслідки юридичної відповідальності як для самих дітей 

так і для їхніх батьків. 

 Представник Хмельницького місцевого центру з надання вторинної правової 

допомоги Ольга Голдзіцька поговорила з підлітками про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги для вирішення проблем у кримінальних, адміністративних 

та цивільних справах. 

На завершення представник управління юстиції Наталія Білик привітала усіх з 

Міжнародним днем захисту прав людини та здійснила невеличкий екскурс сторінками 

історії становлення прав людини. 

  

 

У рамках відзначення Всеукраїнського тижня права працівники Хмельницького 

МЦ  5 грудня провели екскурсію для студентів Хмельницького інститут Міжрегіональної 

академії управління персоналом, а 6 грудня - для студентів Хмельницького університету 

управління та права. 

 

У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відбулась презентація виставки 

юридичної літератури: «Право: Вивчай! Знай! Поважай!» На виставці було представлено 
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стенд Хмельницького місцевого центру з надання БВПД. Під час презентації виставки 

начальник відділу правової інформації та консультацій місцевого центру Ольга Голдзіцька 

розповіла відвідувачам бібліотеки про систему безоплатної правової допомоги в Україні, 

зокрема й про діяльність місцевого центру у м. Хмельницькому. 

          

 7 грудня начальник відділу представництва Людмила Адамчук  презентувала 

роботу системи безоплатної правової допомоги у Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти для вчителів правознавства, які проходять курси 

підвищення кваліфікації. 

 У ході зустрічі акцентували увагу на етапах становлення системи БПД, діяльності 

центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги, особливостях правової допомоги у 

кримінальних та цивільних і адміністративних справах, категоріях осіб, що мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

         

  

 

 

 

 

 

З метою поширення інформації щодо порядку отримання безоплатної правової 

допомоги серед населення м. Хмельницького та Віньковецького, Волочиського, 

Городоцького, Деражнянського, Летичівського, Ярмолинецького районів протягом IV 

кварталу начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Ірина Ярусевич розробила 3 буклети: 
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- «Бюро правової допомоги»; 

- «Дитино, знай свої права поважай право інших»; 

- «Оформлення права власності на правомірно придбаний транспортний засіб». 

Розроблено також 16 інформаційних матеріалів із роз’ясненнями положень чинного 

законодавства з питань захисту прав людини для їх розповсюдження серед населення  

області. 

 

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

З метою налагодження інформаційної взаємодії забезпечено проведення аналізу та 

узагальнення інформації, яку в установлені строки направлено шляхом заповнення 

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

 Взято участь у семінарах, організованих  РЦ з надання БВПД  у Хмельницькій 

області. 

 Тренінг для інтеграторів місцевих центрів 25 листопада провели у Регіональному 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. 

Фахівці зібралися, щоб поділитися успішним досвідом та обговорити нові знання, здобуті 

під час тренінгу для комунікаторів та інтеграторів, який відбувся у Києві наприкінці 

жовтня. Для проведення психологічного аналізу також із учасниками семінару працювала 

практичний психолог, фахівець з позитивної психотерапії Оксана Киричок. 
 

        

13 грудня на семінарі-нараді в РЦ головний бухгалтер РЦ та бухгалтери місцевих 

центрів обговорили нововведення у системі, які впроваджуються з нового року, робочі 

питання, обмінялися досвідом та своїми напрацюваннями.  
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27 грудня на базі Хмельницького місцевого центру проведено робочу зустріч 

представників  Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області із 

керівниками і спеціалістами Віньковецького, Волочиського Городоцького, 

Деражнянського, Летичівського, Ярмолинецького бюро правової допомоги з питань змін у 

законодавстві у порядку оскарження в сфері державної реєстрації. 

Крім цього 27 грудня керівники всіх бюро правової допомоги Хмельницької 

області взяли участь у тренінгу: ―Посилення правових можливостей учасників АТО: 

надання БПД, психологічної допомоги, спільні зустрічі з ОМС щодо інтеграції учасників 

АТО‖, який проводився на базі ГО ―Подільська правова ліга‖. 
 

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

Для забезпечення комунікації центрів надання БВПД у Хмельницькій області з 

партнерами Хмельницьким МЦ розроблено довідкову базу даних та засобів зв'язку з 

місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та всіма 

партнерами, з якими співпрацює центр.  

Протягом ІV кварталу за підсумками звернень осіб до Хмельницького МЦ з 

НБВПД на сторінці Facebook місцевого центру висвітлювалися 10 консультацій та 

роз'яснення правових питань, з якими громадяни найчастіше звертаються до місцевого 

центру. 

Протягом кварталу залучено ресурси органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, місцевих громад направлено листи щодо розміщення на їхніх офіційних 

веб-сторінка посилання на сторінку (Facebook) Хмельницького МЦ. За звітний період 

розміщено 36 матеріалів. 

З метою залучення ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький  24 

листопада 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. 

В ході зустрічі Григорій Гоцький проінформував присутніх про діяльність 

Хмельницького МЦ, про перелік послуг, що надаються центром, та категорії осіб, які 

можуть ними скористатися, а також поширив інформаційні листівки та відповів на 

запитання учасників семінару. 
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Впродовж звітного періоду відділом організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами і відділом представництва підготовлено 3 

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

 

[1.6.] Взаємодія із засобами масової інформації 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Хмельницького місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма засобами 

масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території, яку 

обслуговує Хмельницький місцевий центр. 

Протягом звітного періоду організовано виступ директора Хмельницького 

місцевого центру Григорія Гоцького  на телеканалі ―Ексклюзив‖ в  програмі ―Момент 

істини‖ (20 грудня 2016 року ) та вийшов репортаж на ТРК ―Місто‖ на тему ―Правова 

освіта Хмельничан ‖про засідання  Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової освіти населення, у якому взяла участь Людмила Адамчук, 

начальник відділу представництва (5 жовтня 2016 року). 

 19 жовтня за участі начальник відділу представництва  Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмили Адамчук, 

заступника директора РЦ з надання БВПД у Хмельницькій області Олени Варфоломєєвої 

та начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області 

Віктора Худняка відбувся запис на ХОДТРК "Поділля-центр" програми ―Тема‖ про 

гарантії права на безоплатний захист.  

Протягом ІV кварталу було висвітлено 12 інформацій у місцевих та регіональних 

ЗМІ, опубліковано 1 статтю у газеті «Марічка NEWS», Ярмолинецькій районній газеті 

"Вперед", Волочиській районній газеті "Зоря", Деражнянській районній газеті "Вісник 

Деражнянщини", Віньковецькій районній газеті "Сільські вісті" та розміщено 3 статті у 

інтернет-виданнях  «Марічка NEWS», газеті «Є» (рубрика ―НАРКОР‖) про події та новини 

системи БПД. 

Протягом кварталу забезпечено постійне інформаційне оновлення сторінки 

Хмельницького  місцевого центру у соціальній мережі Facebook.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTECAH-kt3toMW6O_84OSnw
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 3 жовтня по 30 грудня 2016 року Хмельницьким місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2096 звернень клієнтів, 1861 особам було надано 

правові консультації, 235   із них написали письмові заяви про надання БВПД.  

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято 225 рішень 

про надання БВПД та надано 155 доручень адвокатам та 76 штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 8 

письмових зверненнях було надано відмову у наданні БВПД. 

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 

1 
Відділ правової інформації та 

консультацій 

549 375 174 

2 
Відділ “Віньковецьке БПД” 229 223 6 

3 
Відділ “Волочиське БПД” 356 347 9 

4… 
Відділ “Городоцьке БПД” 203 194 9 

5 
Відділ “Деражнянське БПД” 197 177 20 

6 
Відділ Летичівське БПД” 231 227 4 

7 
Відділ “Старосинявське БПД” 0 0 0 

8 
Відділ “Ярмолинецьке БПД” 331 318 13 

 
Разом по МЦ: 2096 1861 235 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення - 449 (21,4 %), іншого цивільного - 331 (15,8  %) права, земельного - 297 
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(14,2 %), з інших питань - 203 (9,7 %), спадкового - 168 (8 %), сімейного - 167 (8 %), 

житлового - 110 (5,2 %),  трудового - 108 (5,2 %), договірного - 99 (4,7 %), 

адміністративного - 61 (2,9 %),  з неправових питань - 56 (2,7 %), з питань виконання 

судових рішень - 31 (1,4 %), медичного - 16 (0,8 %). 

 Діаграма 2. Розподіл клієнтів за категорією питань 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за статтю 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 

рішень було прийнято щодо ветеранів війни - 76 (34,4 %), інвалідів - 74 (33,5 %), 

малозабезпечених особах (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) -  68 (30,8 %) та осіб щодо яких суд розглядає питання про 

надання психіатричної допомоги в примусовому порядку - 4 (1,8 %).  

Діаграма 5. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги протягом ІV 

кварталу 2016 року  було: 

 здійснено 29 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 212 осіб, в тому числі 197 осіб звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 15 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування 140 разів 

та 0 разів  установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, 

волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 499 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 45 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 22інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 22 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 

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: 29/197 25/15 140 240 22 

2 Відділ «Віньковецьке бюро 

правової допомоги» 

 

 

4/31 4/0 8 21 12 

3 Відділ «Волочиське бюро 

правової допомоги» 
4/41 3/0 4 8 2 

4 Відділ «Городоцьке бюро 

правової допомоги » 
6/29 4/0 37 27 0 

5 Відділ «Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

4/26 5/0 34 40 4 

6 Відділ «Летичівське бюро 

правової допомоги» 
6/34 3/0 50 19 0 

7 Відділ «Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги » 
5/36 6/0 0 80 1 

 


