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[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад 
 

У поточному році працівниками Хмельницького місцевого центру 
проводилися правопросвітницькі заходи для громад та спільнот в рамках 
реалізації національного проекту «Я МАЮ ПРАВО!», зокрема щодо 
можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних реформ, 
що проводяться Урядом України.  

Реалізація проекту відбувається шляхом об’єднання зусиль та 
інфраструктури Уряду, органів Міністерства юстиції, системи безоплатної 
правової допомоги, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін.  

Його географія охоплює усі міста України, враховуючи віддалені 
селища, де працюють центри з надання БВПД та бюро правової допомоги з 
метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян 
щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб. 

 
Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 
 

Впродовж ІV кварталу 
2018 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 

 
Важливим кроком до підвищення правової обізнаності є 

правопросвітництво. Як вміння читати, писати, рахувати, знання про свої права 
та обов’язки також мають закладатися з дитинства. Тому бесіди з учнями  
освітніх закладів є одним із важливих завдань системи безоплатної правової 
допомоги. 

Впродовж звітного періоду було проведено 30 бесід із учнями 
загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. 

Зокрема, 20 листопада головний 
спеціаліст відділу «Волочиське бюро правової 
допомоги» Орися Круглова провела бесіду з 
учнями 7-х класів Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
5 на тему «Насильство в сім’ї», під час якої 
було донесено інформацію про види 
домашнього насильства та про захист дітей від 
домашнього насильства. Окрім цього, учні були 
ознайомлені із інформацією про види та заходи 
юридичної відповідальності для неповнолітніх. 
Також Орися Круглова зупинилась на темі 
«Стоп шкільний терор», як боротися з булінгом 
в Україні.  

Бесіда викликала інтерес серед учнів, які задали низку питань, на які 
отримали грунтовні відповіді. 

 
Так, 12 жовтня головний 

спеціаліст відділу “Городоцьке бюро 
правової допомоги” Діана 
Думановська провела бесіду з учнями 
Городоцької дитячої художньої школи 
про запобігання випадкам домашнього 
насильства в сім'ї.  

Головний спеціаліст розповіла 
про насильство та про його види. 
Також були обговоренні причини насильства над дітьми в сім’ї, в навчальних 
закладах, первинному дитячому колективі.  

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

 



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 4 правопросвітницьких 

заходи для учнів ПТУ, ліцеїв, коледжів спрямованих на запобігання 
злочинності серед молоді, випадків домашнього насильства, дискримінації.  

Так, 09 жовтня в державному навчальному 
закладі «Деражнянський центр професійної освіти» 
головний спеціаліст відділу “Деражнянське бюро 
правової допомоги” Людмила Регеша провела 
бесіду із учнями про права неповнолітніх, про їхні 
обов’язки, а також про те, як уникати конфлікту із 
законом. 

 
Так, 21 листопада головний спеціаліст 

відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 
Діана Думановська провела зустріч із студентами 
ДНЗ “Лісоводський ПАЛ” про запобігання 
злочинності серед молоді та показала презентацію 
на тему: “Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх” 

Студентам було роз’яснено з якого віку 
наступає кримінальна відповідальність, за які злочини та яке покарання може 
бути визначено винному у вчиненні злочину.  

Також дітей цікавили такі питання як: Чи є якісь особливі умови 
правосуддя, коли підсудним є неповнолітня особа? Де відбувають покарання у 
виді позбавлення волі неповнолітні засуджені?  

На всі поставлені запитання присутні отримали вичерпні відповіді.  
В свою чергу, головний спеціаліст розповіла про систему безоплатної 

правової допомоги, надала контактну та довідкову інформацію про Городоцьке 
бюро правової допомоги та Хмельницький місцевий центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, які забезпечують правове 
обслуговування мешканців Городоцького району та Хмельницької області.  

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!”. 

 
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 40 заходів у трудових 

колективах, територіальних громадах тощо. 



Так, 26 листопада начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Ірина Бляхарська провела робочу зустріч із 
завідуючим сектору спеціальної та інклюзивної 
освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації, Аллою 
Марисюк. 

Під час зустрічі Ірина Бляхарська проінформувала про функції і завдання 
центрів з надання БВПД, зокрема й бюро, пояснювала різницю між первинною 
та вторинною правовою допомогою, ознайомлювала із переліком осіб, яким 
держава гарантує захист та представництво інтересів у суді. 

З метою попередження проявів жорстокості й насильства у молодіжному 
середовищі, забезпечення прав неповнолітніх у навчальних закладах, 
підвищення рівня професіоналізму класних керівників з проблематики 
подолання булінгу та жорстокості на базі школи сторони домовились щодо 
проведення спільних правопросвітницьких заходів на базі шкіл які знаходяться 
в межах міста Хмельницького. 

 
Так, 03 грудня начальником Летичівського бюро, 

Нелею Поплавською було ініційовано та проведено 
нараду із працівниками трудових колективів 
Гречинецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів», Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Анатолія Даниловича Локазюка, сільської бібліотеки с. 
Голосків, колективом Летичівського сектору пробації, 
громадою жителів села Рудня.  

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

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

Впродовж звітного періоду було проведено 29 
семінарів для осіб, які шукають роботу та 
перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

Зокрема, 09 жовтня керівником 
Старосинявського бюро правової допомоги Оксаною 
Куцоконь проведено бесіду на тему «Правове 
регулювання праці громадян України за кордоном» з 
особами, які знаходяться на обліку в Старосинявській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості як безробітні. Під час бесіди 
присутнім доведена інформація щодо соціальних та економічних передумов 
трудової міграції громадян України, ознак нелегального працевлаштування за 
кордоном. 
  
 



Також, 04 листопада в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» та з нагоди проведення 
Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” 
на базі Ярмолинецької районної філії 
Хмельницького ОЦЗ Наталія Костюк - 

заступник начальника відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” взяла 
участь у семінарі для осіб, які шукають роботу та зареєстровані в центрі 
зайнятості як безробітні. Захід проведено спільно з представниками 
Ярмолинецького відділу обслуговування громадян УПФУ в Хмельницькій 
області та УСЗН Ярмолинецької РДА.  

В ході зустрічі обговорено питання домашнього насильства, його види, 
надання допомоги потерпілим від домашнього насильства, заходи, що 
вживаються до кривдників, відповідальності за домашнє насильство. 
 Проведено анонімне анкетування у межах реалізації проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!», присутні отримали інформаційні буклети “Бюро правової допомоги”, 
«Я МАЮ ПРАВО!», “Як протидіяти домашньому насильству?” 

 
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 5 зустрічей з 
керівниками громадських організацій інвалідів з вадами зору та слуху.   

Так, 03 грудня у Міжнародний день 
інвалідів, начальник відділу 
«Городоцьке бюро правової допомоги» 
Артем Кляхін провів 
правопросвітницький захід для людей з 
інвалідністю на базі Городоцької 
територіальної первинної організації 
УТОС у Хмельницькій області. 

Під час зустрічі було обговорено 
актуальні проблемні питання у сфері 

забезпечення захисту прав людей з інвалідністю в Україні, спрощення їх 
доступу до отримання правових послуг. Так, задля розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, у 
тому числі для осіб з інвалідністю, Городоцьке бюро правової допомоги 
здійснює систематичну роботу щодо утворення та розвитку мережі 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та здійснення 
виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

Окрему увагу фахівець бюро приділив питанню підвищення правової 
обізнаності про систему БПД в Україні серед людей з інвалідністю, надання 
безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, 
які, на сьогоднішній день, є однією з найуразливіших категорій, що потребують 



особливої уваги, як з боку держави, так і з боку громадського сектору. Також 
розповів про пільги, які можуть мати особи з інвалідністю відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».  

На завершення заходу були роздані буклети, щодо надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, контактні дані Городоцького бюро правової 
допомоги, буклети по проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та проінформовано про 
перелік правових послуг, якими вони можуть скористатися у бюро. 

 
Так, 13 грудня відбулася чергова зустріч з 

членами Летичівського ТПО УТОС в 
приміщенні Летичівського бюро правової 
допомоги. На заході, який відбувся в рамках 
“Тижня права” були присутні фахівці 
Летичівського бюро правової допомоги Неля 
Поплавська та Наталя Небесна, прокурор 
Летичівського відділу Хмельницької місцевої 

прокуратури Наталя Христик, державний нотаріус Світлана Басманова, 
начальник Летичівського відділу Державною виконавчої служби Андрій 
Березюк, спеціаліст Летичівського відділу ДРАЦС Алла Антофій.  

Присутнім були роз’ясненні деякі норми пенсійного, земельного 
законодавств, порядок примусового виконання рішень суду, порядок внесення 
змін в актові записи, надання безоплатної правової допомоги. Надано відповіді 
на запитання.  
 

Захід 1.1.7. Організація та проведення вуличного інформування 
громади Хмельницької області, в тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

Протягом кварталу проведено 10 вуличних інформувань. 
Так, 10 грудня з нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права, 

працівники Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провели вуличне інформування з метою максимального 
інформування місцевого населення про діяльність Хмельницького місцевого 
центру, порядок отримання безоплатної правової допомоги у цивільних та 
адміністративних справах. 
 Під час «флеш-мобу» серед жителів та гостей обласного центру було 
поширено інформаційні листівки про систему безоплатної правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Зазначена акція викликала у мешканців міста значний інтерес, вони 
відмітили актуальність та необхідність існування системи безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

  



         
 

    
 
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 5 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). 

Так, 19 грудня начальник відділу “Городоцьке 
бюро правової допомоги” Артем Кляхін зустрівся із 
керівником Городоцької ГО “Об’єднання учасників  
АТО” Олегом Олійником. Під час зустрічі 
обговорили про отримання документів, необхідних 
для надання статусу учасника бойових дій, надання 
консультативної допомоги в розв’язанні нагальних 
соціально-побутових проблем та сприяння в 

одержанні земельних ділянок. 



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

 
Так, 29 листопада в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» Наталія Костюк - заступник начальника 
відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 
провела робочу зустріч з Володимиром Залецьким - 
керівником ГО “Чорнобильці Ярмолинеччини”. 

Керівника організації проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, про 
місію та систему органів безоплатної правової допомоги, а також 
повноваження бюро правової допомоги. 

В ході зустрічі домовились про подальшу співпрацю. Керівнику 
організації вручено інформаційні буклети. 

 
Так, 12 грудня начальник відділу 

«Віньковецьке бюро правової допомоги» Ольга 
Біла взяла участь у семінарі на тему «Отримання 
земельних ділянок у власність учасниками АТО» 
організованим відділом Держгеокадастру у 
Віньковецькому районі Хмельницької області.  

Під час заходу проінформувала присутніх 
про безоплатну правову допомогу, хто має право на отримання такої допомоги 
та про основні завдання відділу «Віньковецьке бюро правової допомоги», про 
зміни, які внесені до закону «Про безоплатну правову допомогу, про 
забезпечення доступу до сервісів Міністерства юстиції України.  
 

Захід 1.2.2. 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 28 робочих зустрічей. 
Так, з метою забезпечення доступу до безоплатної 

правової допомоги для населення, що проживає у 
сільській місцевості та досягнення домовленостей щодо 
подальшої співпраці з керівництвом органів місцевого 
самоврядування начальник відділу правопросвітництва 
та взаємодії із суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Ірина Бляхарська та 
головний спеціаліст того ж відділу Вадим Зозуляк 
відвідали с. Олешин, де провели виїзний прийом та 
консультування громадян. 



Прийом громадян проходив у приміщені Олешинської селищної ради за 
попередньою домовленістю з головою громади. Про можливість отримання 
безоплатної правової допомоги жителів сіл повідомлено через оголошення. 
 До консультативних пунктів за допомогою звернулось дев’ять осіб. В 
переважній більшості громадян цікавили питання з земельного та спадкового 
права. Не оминули увагою і питання субсидій. 

Окрім того, під час візиту до даного ОТГ Іриною Бляхарською було 
проведено робочу зустріч з головою сільської ради під час якої досягнуто 
домовленості про подальшу співпрацю, а також проведено 
правопросвітницький захід для працівників даної сільської ради під час якого 
розповіла працівникам громади про роботу Хмельницького місцевого центру 
та бюро правової допомоги, ознайомила з основними завданнями, а саме: 
можливістю надання методичних рекомендацій для органів місцевого 
самоврядування, створення рівних можливостей доступу осіб до отримання 
безкоштовних консультацій з правових питань, правопросвітництво у 
територіальних громадах, надання безоплатної первинної правової допомоги; 
забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, що 
передбачає представництво інтересів в суді, вразливих категорій громадян, а 
також забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 
України. 

Наприкінці зустрічі в приміщенні сільської ради системи безоплатної 
правової допомоги залишила інформаційні матеріали щодо діяльності 
Хмельницького МЦ, контактні телефони та графік роботи. 

А також проведено аналогічний правопросвітницький захід для працівників 
Олешинського ФАПу. 

 
Так, 8 листопада керівник Старосинявського 

бюро правової допомоги Оксана Куцоконь провела 
робочу зустріч зі старостою села Нова Синявка 
Галиною Пилипчук під час якої було обговорено 
шляхи співпраці щодо покращення доступу 
населення до отримання безоплатної правової 
допомоги, а також надані інформаційні матеріали 
для розміщення в приміщенні сільської ради та 
розповсюдження серед громадян села. 

 
Захід 1.2.3. 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, 22 жовтня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 



ПРАВО!» Наталія Костюк, заступник начальника відділу “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги” надала методичну допомогу представнику юридичної 
служби місцевого органу виконавчої влади Ірині Сасюк - головному 
спеціалісту юрисконсульту відділу правової, кадрової роботи та у справах сім”ї 
управління соціального захисту населення Ярмолинецької РДА.  

Під час зустрічі надано методичні рекомендації для органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на тему: “Порядок 
надання безоплатної правової допомоги” та інформаційні буклети МЮУ “Я 
МАЮ ПРАВО!” 

 
Так, 11 листопада начальник Летичівського бюро 

Неля Поплавська прийняла участь у роботі 
Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї 
та протидії торгівлі людьми. Під час засідання підведено 
підсумки проведення щорічної Всеукраїнської акції "16 
днів проти насильства" та підсумки роботи 
Координаційної ради за 2018 рік.  

Начальник Летичівського бюро правової допомоги 
Неля Поплавська ознайомила присутніх із змінами в 
кримінальному кодексі щодо кримінальної 
відповідальності за сімейне насильство, які набирають 
чинності в 2019 році.   

  
Захід 1.2.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для 

органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД 

 
Впродовж кварталу розроблено та поширено 4 методичні рекомендації 

для органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД. 

Впродовж ІV кварталу начальником 
відділу правопросвітництва та взаємодії із 
суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги розроблено методичну 
рекомендацію для загальноосвітніх 
навчальних закладів Хмельницької 
області на тему, “Профілактика булінгу як 

соціального явища у шкільному середовищі”. 
Проблема жорстокості та насильницької поведінки дітей привертає увагу 

суспільства і знаходить своє відображення в зарубіжних та вітчизняних 
дослідженнях. Реальністю стало пропагування в ЗМІ культу сили та 
жорстокості, створення інформаційного фону, на якому неповнолітній формує 
хибний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей поведінки, шляхів 



досягнення своїх цілей, зниження виховання потенціалу сім’ї, поширення 
зразків асоціальної поведінки. 

В рамках відзначення Всеукраїнського тижня права а також з метою 
презентації методичних рекомендації 14 грудня начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Ірина Бляхарська провела правопросвітницький захід для 
старшокласників та вчителів Хмельницької спеціалізованої середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7. 

 
Захід 1.2.5. 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. 

Зокрема, працівниками Волочиського бюро правової допомоги протягом 
ІV кварталу 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 пенсійного законодавства залучено в якості пара-юриста 
головного спеціаліста з питань призначення та перерахунку пенсій головного 
управління ПФУ в Хмельницькій області - Леоніду Костюк. 

 
Захід 1.2.6. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 

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

 
Задля розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм надання 
БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю, було проведено роботу щодо внесення змін 
до районної програми безоплатної правової допомоги та правової освіти 
населення Летичівського району на 2019 – 2020 роки.  

 
Зокрема, 16 жовтня відбулася робоча 

зустріч директора Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Григорія 
Гоцького, начальника відділу 
правопросвітництва та взаємодії із 
суб’єктами надання безоплатної первинної 



правової допомоги Ірини Бляхарської з старшим інспектором міськрайонного 
органу пробації - Валентином Вінярським. 

Сторони обговорили питання об’єднання зусиль задля налагодження більш 
тісної співпраці у сфері надання безоплатної правової допомоги особам, які 
відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, або 
перебувають на обліку в уповноважених органах з питань пробації. 

«Консолідація зусиль двох структур стане ще одним із кроків для 
розширення кола осіб, які зможуть отримувати фахову правову допомогу 
працівників системи безоплатної правової допомоги та адвокатів, які 
співпрацюють з системою», - повідомив Григорій Гоцький. 

Структури дійшли домовленостей щодо підписання Меморандуму, який 
закріпить юридично співпрацю, яка відбувається між установами та зробить 
правову допомогу для суб’єктів пробації ще більш доступнішою. 

 
Захід 1.2.7 Проведення робочої зустрічі з начальником установи 

виконання покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої 
системи області) та представниками відділу пробації з питань реалізації та 
захисту прав людини 

- Райківецька виправна колонія № 78 

 Так, 2 жовтня очільниця Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області 
Наталія Стьопіна, директор Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Григорій 
Гоцький, адвокатка Ольга Голдзіцька та 
старший інспектор міськрайонного органу 
пробації Валентин Вінярський відвідали 
Державну установу «Райківецька виправна 
колонія №78». 

 Під час зустрічі з адміністрацією 
колонії обговорили, які правові питання 
найчастіше виникають у засуджених. 
Йшлося, зокрема, про взаємодію між 
установою та представниками центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги для оперативного вирішення 
типових юридичних проблем осіб, які 
перебувають у колонії. 

Відтак зустрілися із засудженими, розповіли їм про повноваження 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області, пояснили, як правильно звертатися по правову 
допомогу. 

Індивідуально фахівці проконсультували ув’язнених із питань, що 
стосувалися виплати соціальної допомоги з інвалідності, порядку отримання 



паспортів, виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з установи, а 
також оскарження судових рішень.  

Зазначимо, що консультування відбулось в межах виконання положень 
Меморандуму про співпрацю, підписаного між Координаційним центром з 
надання правової допомоги, Адміністрацією Державної 
кримінально-виконавчої служби України та Державною установою «Центр 
пробації». 

 
Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності 

МЦ у медіа-середовищі регіону 
 

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

Заходи 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. Висвітлення заходів МЦ та інформування 
населення через друковані ЗМІ 
 

На жаль, не усім верствам населення, 
з огляду на вік та місце проживання, 
доступні сучасні електронні засоби 
масової інформації. Та й друковані ЗМІ у 
районах та містах області не можуть 
друкувати роз’яснювально-інформаційні 
статті так часто, як би того хотілося. 
Тому працівники місцевого центру 
намагаються довести інформацію, яка є 
важливою та необхідною, викласти її у 
доступній формі для загального 

розуміння. Протягом ІV кварталу було висвітлено 55 інформацій про діяльність 
Хмельницького МЦ у місцевих та регіональних ЗМІ. 

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 начальником 
відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було висвітлено статтю у газеті “Проскурів” та 



розміщено 3 статті у інтернет виданнях газета «Є» (рубрика голос народу ) про 
події та новини системи БВПД 

Протягом кварталу забезпечено постійне інформаційне оновлення сторінки 
Хмельницького місцевого центру у соціальній мережі Facebook. 

 
 

13 грудня на базі 
Хмельницького місцевого центру з 
надання БВПД відбулась 
прес-конференція з метою 
презентації безкоштовної 
платформи юридичних 
консультацій «WikiLegalAid» що 
функціонує за принципом усім 
відомої «Вікіпедії».  

Платформу було створено на 
основі найбільш поширених 
питань, з якими громадяни 

звертаються до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Користуватися нею просто і зручно, адже інформацію систематизовано за 
галузями права. Щоб віднайти необхідну консультацію, достатньо ввести у 
пошуковому рядку на головній сторінці ключове слово або його частину 
(корінь) і поставити знак «*». 

 
Захід 1.3.6. 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!» 

 
З метою поліпшення правової обізнаності громадян 

практикується 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!». 
Також розповсюджено значну кількість буклетів та 

листівок під час проведення правопросвітницьких заходів. 
  

Так, 10 грудня в Віньковецькій районній 
бібліотеці була організована виставка юридичної 
літератури «Права і закони в твоєму житті». Серед 
представлених матеріалів мають місце методичні 
матеріали з питань захисту прав людини, періодичні 
видання Міністерства юстиції України, чинне 



законодавство України. Виставка проводиться з метою ознайомлення громадян 
із законодавством, яке визначає їх права і обов’язки, та способами його 
практичного застосування, методичних та інформаційних матеріалів, 
розроблених Хмельницьким  місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, щодо підвищення рівня правової обізнаності 
населення, ознайомлення читачів бібліотеки з новаціями у системі безоплатної 
правової допомоги та загальнонаціональним просвітницьким проектом «Я 
МАЮ ПРАВО!» та в рамках проведення Всеукраїнського тижня права. Також 
було розповсюджено інформаційно-правові буклети та інформаційні видання 
Координаційного центру з надання правової допомоги «Безоплатна правова 
допомога». 

 
Захід 1.3.7. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 

вирішення правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 
Протягом кварталу проведено 2 заходи, спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 
Так, 22 грудня 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 внутрішньо-переміщеними особами на тему: «Актуальні проблеми 
ВПО».  
 

Захід 1.3.8. 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 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» протягом ІV кварталу проведено 3 заходи.  

Українська держава гарантує своїм захисникам низку прав, з-поміж них: 
право на знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, право на щорічну 
разову грошову допомогу, на безоплатне отримання земельної ділянки, на 
безоплатне медичне забезпечення та, звичайно, право на безоплатну правову 
допомогу. Детально про те, як реалізувати та захистити ці права, 
військовослужбовцям розповіли Наталія Стьопіна, очільниця Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області, та Григорій Гоцький, директор Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

У межах інформаційної кампанії «Права 
захисників» 10 жовтня керівники центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги відвідали одну із військових 
частин міста Хмельницького. Захисникам 
нагадали, що вони мають на безоплатну 
правову допомогу, пояснили порядок 



звернення до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
різницю між первинною та вторинною правовою допомогою. Відтак розповіли 
про пільги, гарантовані державою для учасників бойових дій, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни та прирівняних до них осіб, 
зокрема про безоплатне медичне забезпечення, безкоштовний проїзд у 
транспорті, безоплатне отримання земельних ділянок та про право на 
отримання знижки на оплату користування житлом, комунальних послуг і 
вартості палива. 

 
Так, 12 жовтня напередодні Дня 

захисника України, головний спеціаліст 
відділу “Городоцьке бюро правової 
допомоги” Діана Думановська зустрілася із 
учасниками АТО Городоцького району та 
привітала зі святом. Разом із привітаннями в 
рамках реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту "Я МАЮ 
ПРАВО!" було проведено 
право-роз'яснювальну роботу щодо захисту 
прав та законних інтересів учасників АТО. 

Також головний спеціаліст відділу, проінформувала присутніх про систему 
безоплатної правої допомоги, про Городоцьке бюро правової допомоги та 
Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, які забезпечують правове обслуговування мешканців Городоцького 
району та Хмельницької області, надала контактну та довідкову інформацію, 
куди можна звернутись для отримання первинної та вторинної правової 
допомоги. 

 
Захід 1.3.9. Проведення правових тренінгів із особами, які шукають 

роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 
 
Здебільшого люди не звертаються за юридичною допомогою через те, що 

не усвідомлюють про існування певної правової проблеми. Донесення 
інформації до найбільш вразливих категорій населення області про їх права, про 
можливість скористатися кваліфікованою допомогою фахівців є одним із 
важливих напрямків роботи. Так, працівниками місцевого центру проведено 2 
інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходи серед найбільш 
вразливих категорій населення на базі міських та районних центрів зайнятості. 

Так, 30 жовтня керівником 
Старосинявського бюро правової допомоги 
Оксаною Куцоконь проведено правовий тренінг 
на тему «Трудовий договір, його зміст і форми» із 
особами, які шукають роботу на базі 
Старосинявської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. На зустрічі 
обговорені питання про те, що таке трудовий 



договір, строки та порядок укладення трудового договору, гарантії при його 
укладенні, зміні та припиненні. 

Крім того, присутнім повідомлено про реалізацію в державі  
загальнонаціонального правопросвітницького проекту « «Я МАЮ ПРАВО !» та 
можливість отримання правової консультації зателефонувавши до єдиного 
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги, або бюро, а також 
роздані буклети «Я МАЮ ПРАВО !». 
  

Так, 06 листопада 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 правовий тренінг з 
особами, які зареєстровані в центрі зайнятості як 
такі, що шукають роботу на тему “Легальна 
зайнятість”. Присутні отримали інформаційні буклети. 

  
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. Як показує практика, саме така категорія населення є 
найбільш вразливою, в тому числі і у плані правової обізнаності. Тому 
фахівцями бюро правової допомоги та місцевого центру протягом звітного 
кварталу проведено 2 правопросвітних заходи із зазначеними категоріями 
жителів області. 

Так, 30 жовтня в рамках дії Меморандуму, укладеного з Вовковинецькою 
ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст., начальник відділу Деражнянського бюро правової 
допомоги Оксана Сідлецька спільно з головним спеціалістом Деражнянського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксаною 
Кирилюк та психологом Вовковинецької школи-інтернат провели 
правопросвітню бесіду для учнів 6-8 класів на тему - «Ти сам відповідаєш за 
свої вчинки».  

Так, 26 грудня головним спеціалістом відділу “Городоцьке бюро правової 
допомоги” Діаною Думановською, було проведено бесіду з працівниками 
Городоцького районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 
Хмельницькій області. 

В ході зустрічі були роз’яснені умови припинення та поновлення виплати 
державної соціальної допомоги інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом. 

Також, головний спеціаліст Городоцького бюро розповіла про 
Хмельницький місцевий центр з надання БВПД та Городоцьке бюро правової 



допомоги, їхні функції та завдання, порядок звернення та категорії громадян 
які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  

На завершення зустрічі було роздано інформаційні буклети про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та контактні дані Городоцького бюро 
правової допомоги. 

 
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 із спільно з Головним територіальним 
управлінням юстиції у Хмельницькій області на основі затвердженого 
графіку в територіальних громадах) 

 
Впродовж звітного періоду організовано виїзд до мобільної точки 

доступу до безоплатної правової допомоги спільно з Головним територіальним 
управлінням юстиції у Хмельницькій області відповідно до затвердженого 
графіку.  

Так, 11 грудня з метою підвищення 
правової спроможності громадян, поширення 
інформації про безоплатну правову допомогу та 
надання індивідуальних консультацій і 
роз’яснень з правових питань, фахівці 
Віньковецького бюро правової допомоги спільно 
з заступником начальника Головного 
територіального управління юстиції з питань 
державної виконавчої служби – начальником 
Управління державної виконавчої служби 
Романом Касянюком провели виїзний прийом громадян Віньковецького району 
і відвідали Дашковецьку та Осламівську сільські ради, де провели спільний 
виїзний прийом громадян. 

З поміж актуальних питань, які турбували жителів сільської громади, 
можна виокремити реєстрацію права власності на земельну ділянку, перелік 
необхідних документів для приватизації житла та переоформлення землі. 



Після завершення прийому, працівники Віньковецького бюро спільно із 
Дашковецьким та Осламівським сільським головою, за участю посадових осіб 
органу місцевого самоврядування, узгодили питання сприяння доступу 
мешканців громади до безоплатної правової допомоги, а також обговорили 
процедуру безоплатного отримання земельних ділянок. 

Присутніх було ознайомлено з основними новаціями Міністерства 
юстиції України, з ключовими меседжами проекту « Я МАЮ ПРАВО!», а також 
акцентовано увагу на актуальній на сьогоднішній день темі протидії 
агрорейдерству та питаннях антикорупційного законодавства. 

Слід зазначити, що проведення виїзних прийомів фахівцями бюро 
правової допомоги сприяє визначенню найпроблемніших питань та надає 
можливість оперативно їх вирішувати. Кожне із них є надзвичайно важливим 
для людини, яка озвучує цю проблему на особистому прийомі, звертаючись за 
безоплатною правовою допомогою. 
 

Захід 1.4.2. 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 головний спеціаліст відділу представництва 
Ольга Глазунова взяла участь у 3 виїздах мобільних консультаційних пунктів в 
обласний госпіталь ветеранів війни для надання правової допомоги учасникам 
АТО та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 28.09. 2018 року, 26.10.2018, 
30.11.2018 року.  
 

Захід 1.4.3. 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 

Упродовж звітного періоду організовано 14 виїздів у будинки-інтернати, 
спеціалізовані установи для громадян похилого віку, інвалідів. 

Так, 9 листопада 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 
дев’ятеро громадян. Під час особистого консультування, 
громадяни отримали відповіді на свої запитання щодо 
захисту земельних 
прав, сімейного права, 

житлового та спадкового права та інших 
правових питань. 

 
Так, 14 листопада в рамках реалізації 

загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» в Солобковецькому 



інтернаті для людей похилого віку та інвалідів проведено роботу виїзного 
мобільного консультативного пункту з надання адресної безоплатної правової 
допомоги незахищеним верствам населення, за участю Нелі Продан першого 
заступника начальника ГТУЮ у Хмельницькій області, Вадима Маруняка 
начальника управління соціальних гарантій, компенсацій, моніторингу 
пільгового забезпечення та у справах сім”ї Департаменту соціального захисту 
населення Хмельницької ОДА, Леоніди Огороднік начальника 
Ярмолинецького відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій 
області та Наталії Костюк заступника начальника відділу “Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги”. Проведено прийом громадян, надано консультації особам, 
які перебувають в інтернаті та працівникам інтернату. На прийом звернулося 3 
особи, надано 3 консультації. 

 
Захід 1.4.4. 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 29 виїздів у складі 
мобільних консультаційних пунктів для громадян 
на базі сільських рад, ОТГ.  

Так, 8 листопада начальником відділу 
Старосинявського бюро правової допомоги 

Оксаною Куцоконь спільно з представниками Старосинявської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості та Старосинявського сервісного 
центру Головного управління ПФ України в Хмельницькій області проведено 
роботу виїзного консультаційного пункту для громадян села Нова Синявка.  

Для отримання консультації звернулось 3 особи. Крім того, присутнім 
повідомлено про реалізацію в державі загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО !» та можливість отримання 
правової консультації зателефонувавши до єдиного контакт-центру системи 
безоплатної правової допомоги або бюро, а також роздані буклети «Я МАЮ 
ПРАВО !». 
 

Захід 1.4.5. Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування 
для громадян в центрах зайнятості 

 
Загалом, впродовж звітного періоду, 

працівниками Хмельницького МЦ та бюро правової 
допомоги проведено 28 консультацій у міськрайонних 
центрах зайнятості. 

Зокрема, в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 
проводились консультування громадян на базі 



Ярмолинецької районної філії Хмельницького ОЦЗ. Для отримання 
консультації до працівників бюро звернулося 8 осіб, надано 9 консультацій. 

 Також, 04 жовтня керівником 
Старосинявського бюро правової допомоги  
Оксаною Куцоконь забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування в центрі 
зайнятості. Для отримання консультації звернулось 
двоє громадян, яким надані консультації та 
роз’яснення трудового, сімейного законодавства, а 
також доведена інформація щодо реалізації 
загальнодержавного правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО !» і були роздані буклети. 
 

Захід 1.4.6. Організація та робота дистанційного пункту 
консультування громадян на базі центрів надання адміністративних 
послуг  

На виконання Меморандуму про співпрацю між 
Хмельницьким місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
відділом з організації діяльності ЦНАП 
Хмельницької районної державної адміністрації 10 
жовтня 2018 року начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 

Ірина Бляхарська провела робочу зустріч начальником відділу ЦНАПу 
Тетяною Мадерою. 

Під час зустрічі були обговорені питання взаємодії центрів з метою розвитку 
партнерських відносин, координації співпраці, проведення спільних 
комунікативних заходів щодо надання безоплатної правової допомоги клієнтам 
ЦНАПу, а також питання подальшої роботи. По завершенню зустрічі Ірина 
Бляхарська розмістила інформаційні матеріали про діяльність Хмельницького 
місцевого центру для клієнтів ЦНАПу. 

 
Захід 1.4.7. 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 представництва - Руслана Матущак забезпечила роботу дистанційного 
пункту доступу, а саме 04.10. 2018, 01.11.2018, 06.12.2018 року. 

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

приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст» 
Протягом звітного періоду скайп-консульнтування проводилися 25 жовтня, 

29 листопада та 27 грудня. 



Так, 27 грудня на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки відбулося Skype-консультування громадян за участю головного 
спеціаліста відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Вадима Зозуляка та за участю 
юристів ГО "Подільська правова ліга", представників Головного 
територіального управління юстиції у Хмельницькій області та Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції України в Хмельницькій 
області. 

Юристи та представники органів державної влади надавали юридичну 
допомогу жителям Грицівської ОТГ Хмельницької області. 
 

Захід 1.4.9. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД 
на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 

Дистанційний пункт доступу до БПД на базі 
Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» працює в 
телефоному режимі. Тому Ірина Бляхарська в 
телефоному режимі поспілкувалась з Людмила 
Шварцман, і домовились про продовження роботу 
дистанційних консультаційних пунктів, розташованих на 
базі БФ “Хесед Бешт”, для надання безоплатної правової 

допомоги, а також графік виїздів мобільних груп до цих пунктів на 2019 рік та 
надання правових консультацій у телефонному режимі або за допомогою 
Skype-зв'язку. 
 
Захід 1.5.2. Проведення аналізу скарг клієнтів, які звернулися до місцевого 
центру, на якість наданих послуг працівниками МЦ з метою проведення 
навчань, підвищення кваліфікації працівників 

Скарг від клієнтів на якість наданих послуг працівниками МЦ впродовж 
ІV кварталу не надходило. 
 

Захід 1.5.3. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 
отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 

Відділом правової інформації та консультацій Хмельницького місцевого 
центру у ІV кварталі було проведено анкетування клієнтів щодо якості 
отриманих послуг, наданих працівниками місцевого центру. Загалом протягом 
звітного періоду 27 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 1.5.4. Організація та проведення 

навчальних семінарів, заходів із підвищення 
кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які 
надають БВПД 
 
 20 грудня 2018 року у залі засідань 
Хмельницького місцевого центру з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги проведено черговий семінар з 
адвокатами, на якому обговорено питання про стан виконання адвокатами 
доручень виданих РЦ та МЦ з надання БВПД за 2015-2018 роки.  

З вітальним словом до учасників звернувся директор Центру Григорій 
Гоцький та довів до відома присутніх інформацію щодо укладання контрактів 
про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2019 рік.  

 
Захід 1.6.2. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з ОМС з 

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

Упродовж звітного періоду начальником відділу правопросвітництва та 
взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
проведено ряд зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування з 
метою прийняття місцевих програм з надання безоплатної правової допомоги 
та досягнуто домовленості про можливість розгляду даних проектів програм з 
початку 2019 року.  

 
Захід 2.1.1. Вивчення актуальних потреб в правових знаннях 

працівників місцевих центрів 
“Гендерна стратегія системи 

надання безоплатної правової 
допомоги” під такою назвою на 
базі Хмельницького місцевого 
центру з надання БВПД 03 
грудня відбулася зустріч 
працівників центру з Тетяною 
Баєвою - головою правління 
Хмельницької обласної ГО 
Подільський центр “Гендерна 
рада”. 

Очевидно, що розуміння 
потреб жінок у сфері правосуддя 

та ефективне реагування на проблеми, з якими вони стикаються, вимагають від 
системи поглиблених знань у сфері ґендерної рівності.   

Саме з цією метою система безоплатної правової допомоги ініціювала 
розроблення ґендерної стратегії «Рівні партнери».   

По завершенню зустрічі було домовлено про подальшу співпрацю 
Хмельницького місцевого центру з ГО Подільський центр “Гендерна рада”.     

 
 Захід 2.1.2. Проведення внутрішніх навчань працівників з актуальних 
та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 
 Впродовж ІV кварталу із працівниками Хмельницького місцевого центру 
проведено 3 апаратні навчання: 
- “ Реалізація на теренах області Всеукраїнського проекту "Я МАЮ ПРАВО” 
(22.10.2018); 



- “Обговорення Закону України "Про запобігання та протидію домашньому 
насильству” (26.11.2018); 
- “Обговорення гендерної стратегії системи надання безоплатної правової 
допомоги” (26.12.2018). 
 

Захід 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення 
кваліфікації працівників із залученням фахівців інших організацій 

Так, 20 листопада на базі Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відбувся семінар 
для працівників місцевих центрів та бюро 
правової допомоги області. Під час навчання 
розглянули питання, які стосуються земельного 
та сімейного права, гендерної рівності, протидії 
домашньому насильству, а також прав дітей.  

Про практику застосування сімейного 
законодавства юристам розповів Володимир Ватрас, адвокат, науковець і 
голова кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області.  

В умовах активної децентралізації багато проблем, з якими громадяни 
звертаються до юристів системи безоплатної правової допомоги, пов’язані із 
земельним законодавством. Тому до участі в семінарі запросили Ігоря 
Циганюка, начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

Роль регіональних органів Національної поліції у забезпеченні прав дітей та 
протидії домашньому насильству роз’яснила Марія Баранюк, старший 
інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності ГУНП у Хмельницькій області.  
 

Захід 2.1.4. Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників та 
спеціалістів бюро правової допомоги 

У п'ятницю, 21 грудня, у залі засідань 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
відбулась робоча нарада під головуванням 
директора Хмельницького місцевого 
центру Григорія Гоцького з працівниками 
структурних підрозділів на тему “Про 
підсумки роботи Хмельницького МЦ у 
2018 року”. На нараді детально 
проаналізовано показники роботи центру та 
зокрема бюро правової допомоги у 2018 

році.  За підсумками обговорення учасники домовилися про спільну 
координацію зусиль задля досягнення високих результатів роботи системи 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та 
визначили напрямки роботи на 2019 рік. 

 



Захід 2.1.5. Організація робочої поїздки до Шепетівського місцевого 
центру з надання БВПД з метою обміну досвідом  

З метою обміну досвідом роботи між 
місцевими центрами, запровадження у діяльність 
центру ефективних форм і методів роботи робоча 
група Хмельницького місцевого центру на чолі із 
директором Григорієм Гоцьким, а також директор 
Старокостянтинівського місцевого центру 
Олександр Петлюк 20 грудня відвідали 
Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

В ході візиту працівники Хмельницького МЦ детально ознайомилися із 
роботою відділу правової інформації та консультацій, відділу організації 
надання БВПД та роботи з адвокатами, відділу фінансів, контрактно-договірної 
роботи та бухгалтерського обліку, відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу та відділу представництва. 

Директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький зазначив, що 
проведення таких робочих зустрічей дає змогу ділитися позитивним досвідом 
роботи, що сприяє покращенню роботи системи безоплатної правової допомоги 
в цілому. 

 
Захід 2.3.1. Складення та розміщення правових консультацій на 

довідково-інформаційній платформі “WikiLegalАid” в установленому 
порядку  

У звітному періоді працівниками місцевого центру розроблено та 
розміщено в довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid» 2 правові 
консультації на тему: 

- «Як визнати заповіт недійсним» (доповнення до правової консультації,  
автор - начальник відділу Оксана Куцоконь, 18.12.2018).    

- “Порядок оскарження дій працівника поліції” (автори - працівник відділу 
“Городоцьке бюро правової допомоги”, 22.12.2018).  
 

Захід 3.1.2. Участь у засіданнях Керівної ради директорів 
Директор місцевого центру Григорій Гоцький у звітному періоді взяв 

участь у 2 засіданнях Керівної ради 27.11.2018 року і 18.12.2018 року. 
 
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 ІV кварталу.  
 

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

Протягом звітного періоду Віньковецькому, Волочиському, 
Городоцькому та Ярмолинецькому бюро правової допомоги надавалася 
методична допомога та здійснювався технічний супровід оргтехніки, віддалено 
здійснювався програмно-технічний супровід АРМ. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 жовтня по 29 грудня 2018 року Хмельницьким місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2241 звернень 
клієнтів, 1873 особам було надано правову консультацію, 317 із них письмово 
звернулись про надання БВПД. 

 
Таблиця 1 Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

 
В результаті розгляду 317 письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 296 рішень про надання БВПД та надано 29 доручень адвокатам та 
261 наказ штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів). По 1 письмовому зверненню було 
надано відмову у наданні БВПД. 

 
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 274 (14%), спадкового 258 (13%), сімейного 409 
(24%), трудового 77 (4%), адміністративного 87 (4%), земельного 144 (6%), 
договірного 80 (5%), житлового 182 (10%), іншого цивільного права 370 (17%) , 
з питань виконання судових рішень 148 (7%), з інших питань 127 (6%), з 
неправових питань 78 (3%) та з медичних питань 7 (0,3%).  
 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрован
их звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультаці

й 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

602 466 
 

134 

2 Відділ “Волочиське бюро правової 
допомоги” 

253 223 23 

3 Відділ “Віньковецьке бюро правової 
допомоги” 

231 197 35 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 
допомоги” 

249 215 37 

5 Відділ “Деражнянське бюро правової 
допомоги” 

256 196 50 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 
допомоги” 

304 256 14 

7 Відділ “Старосинявське бюро правової 
допомоги” 

123 115 7 

8 Відділ “Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги” 

223 205 17 

 Разом по МЦ 2241 1873 317 



 
 
 

 
 
 



 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД в ІV кварталі 2018 року, 

найбільше позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під 
юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму - 223 (70%), учасникам бойових дій - 19 (6%), 
інвалідам - 49 (17%), внутрішньо переміщенним особам - 13 (5%), особам, 
щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 
особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи - 0 (0%), жертвам домашнього насильства - 5 (2%), 
дітям-сиротам - 0 (0%), дітям, які не належить до окремих категорій 8 (2%). 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за категорією осіб, які мають право на 

отримання БВПД

особи які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового 
мініму

люди з інвалідністю

учасники бойових дій

особи, щодо яких суд розглядає справу про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної 
особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи

внутрішньо переміщені особи

жертви домашнього насильства

діти‐сироти

діти, які не належать до окремих категорій

 
Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 

правової допомоги, у ІV кварталі 2018 року було організовано: 49 виїздів 
мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 28 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 260 осіб, 
в тому числі 130 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 130 осіб до дистанційних 
пунктів доступу; надано методичну допомогу 16 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 150 правопросвітницьких заходів. Розміщено у ЗМІ 84 
інформаційних матеріалів з питань надання БПД. Надано 28 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 

дистанцій
них 

пунктів/ос
іб, що 

отримали 
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: 
49/130 28/130 16 150 28 84 

1 
Хмельницький 

МЦ 
9/45 12/62 3 28 14 9 

2 

Відділ 
Волочиське 

бюро правової 
допомоги” 

5/20 2/15 1 18 0 9 

3 

Відділ 
“Віньковецьке 
бюро правової 

допомоги” 

9/9 1/5 0 15 0 0 

4 

Відділ 
“Городоцьке 

бюро правової 
допомоги” 

5/10 2/9 1 23 0 16 

5 

Відділ 
“Деражнянське 
бюро правової 

допомоги” 

3/6 3/5 6 14 3 1 

6 

Відділ 
“Летичівське 

бюро правової 
допомоги” 

8/22 3/15 4 19 0 11 

7 

Відділ 
“Старосинявськ
е бюро правової 

допомоги” 

5/10 2/8 0 15 0 8 

8 

Відділ 
“Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги” 

5/8 3/11 1 18 11 30 

 


