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окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад як за рахунок 

внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці з партнерами. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад як за рахунок 

внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці з партнерами. 
 

З метою популяризації завдань і функцій центрів з надання безоплатної 

правової допомоги, видів правової допомоги, порядку звернення до центрів, 

послуг відділів бюро правової допомоги, Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та місцеві 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельниччини 

протягом 2017 року провели  активну правопросвітницьку діяльність. 

 

ЗАВДАННЯ 1.1. Проведення правопросвітницьких (інформаційно-

роз'яснювальних, комунікативних) заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 
 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх правового 

виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодавства спрямованого на 

запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності неповнолітніх, протягом 2017 року 

центрами проведено низку правопросвітницьких заходів у навчальних загальноосвітніх 

закладах. 

 

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. 

І квартал 2017 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі — Шепетівський місцевий центр) проведено 12 правопросвітницьких заходів 

у навчальних загальноосвітніх закладах, до прикладу: 

14 березня начальником відділу «Полонське бюро правової допомоги»  Михайлом 

Загоруйко проведено семінар, з учнями та колективом Полонської ЗОШ №6 на тему: 

“Запобігання насиллю в сім’ї та захист дітей від жорстокого поводження”, під час якої він 

розповів про систему соціальних  і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і  

умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї,  притягнення  

до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, медико-соціальної реабілітації 

жертв насильства в сім'ї. 

 15 березня головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Тетяною Тертичною на базі Славутської міської бібліотеки проведено з учнями 10-го класу 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., гімназія” №5 семінарське 

заняття на тему: “Суспільство і право”, під час якого розповіла про взаємодію суспільних 

відносин з правовою системою. 

24 березня головним спеціалістом відділу "Славутське бюро правової допомоги" 

Тетяною Тертичною проведено семінарське зайняття з учнями 9-10 класів ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№6 м. Славути на тему: "Бути людиною - це відчувати свою відповідальність"; 

 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі — Старокостянтинівський місцевий центр) до прикладу 17 березня 
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року працівниками центру для учнів 5 класу Старокостянтинівської ЗОШ №7 проведено 

лекцію на тему “Права неповнолітніх”. 

 
Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі — Хмельницький місцевий центр) проведено ряд правопросвітницьких заходів у 

навчальних загальноосвітніх закладах, до прикладу: 

З метою вчинення превентивних заходів щодо запобігання випадкам насильства в сім’ї 

та злочинності серед неповнолітніх 28 лютого головним 

спеціалістом відділу «Старосинявське бюро правової допомоги» 

Оксаною Куцоконь  спільно із завідувачем юридичного сектору 

апарату Старосинявської районної державної адміністрації 

Лесею Мамич  проведено правовий всеобуч «Вивчаємо права, 

знаємо обов’язки» для учнів 4-5 класів. Захід викликав 

неабиякий інтерес серед учнівської молоді. 

 

Також, 23 березня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – інтегратор) Ірина Ярусевич в 

рамках візиту до с. Олешин  провела в ігровій формі виховну годину для учнів Олешинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Під час виховної години фахівець Хмельницького МЦ  наголосила школярам на тому, 

що кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, 

вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим 

фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, 

включаючи належний правовий захист.  
Кам’янець-Подільський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі — Кам’янець-

Подільський місцевий центр) теж активно 

працював у цьому напрямку: 18 січня 

Дунаєвецьким бюро правової допомоги 

спільно з Дунаєвецьким РЦСССДМ, лікарем-

наркологом на базі спеціалізованого 

формування Дунаєвецького РЦСССДМ 

«Правовий університет» для учнів 8-9 класів 

ЗОШ м.Дунаївці, провели ряд лекцій на тему 

«Наркоманія – дорога в безодню». В.о 

начальника Дунаєвецького бюро правової 

допомоги  Тетяною Шалигіною висвітлено 

тему «Злочини в сфері обігу наркотичних 

засобів».  

 
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області (далі – Регіональний центр): 

23 березня Олена Варфоломєєва заступник директора Регіонального центру, 

виступила перед медичними працівниками Хмельницької міської поліклініки № 1. Під час 

зустрічі розповіла про види правової допомоги, яку можна отримати у центрах з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги і бюро, ознайомила аудиторію із переліком 

суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги, структурою та розташуванням 

центрів і бюро, порядком звернення до них та порядком призначення адвоката, коли в цьому 

є потреба, а також відповіла на запитання присутніх. 
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Детально тут - http://bit.ly/2o9Vb99. 

 

Також 23 березня працівники Регіонального центру провели правовпросвітницький 

захід - виховний урок "ПРАВА ДИТИНИ" для учнів 4-го класу НВК № 6 м.Хмельницького. 

Про права дітей в Україні четвертокласникам НВК №6 м. Хмельницького розповіла Ольга 

Чорна, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 

персоналу Регіонального центру. 

 
Детально тут http://bit.ly/2oNshPe. 

 

ІІ квартал 2017 року 

 
Юлією Школьнік інтегратором Шепетівського місцевого центру 6 квітня проведено 

семінар для учнів Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ – гімназія», а 26 травня головним спеціалістом відділу представництва Іриною Поурець 

проведено семінар для учнів Шепетівського навчально-виховного комплексу №1 у складі 

«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та ліцею ім. Героя України М. Дзявульського» на 

тему: “Проти насильства”. 

14 квітня головний спеціаліст відділу "Нетішинське бюро правової допомоги" 

Максим Дмітрієв провів семінар з учнями Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на тему: 

“Права дітей гарантовані державою”, під час якого розповів учням про основні права та 

обов'язки кожного громадянина держави. 

 

Фахівці Старокостянтинівського місцевого центру 05 квітня у Красилівській ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1 головним спеціалістом відділу “Красилівське бюро правової допомоги” Ігорем 

Мудьом проведено лекцію для учнів 9х класів на 

тему:”Закони нашого життя”. 

14 квітня головним спеціалістом  відділу 

“Теофіпольське бюро правової допомоги” 

Старокостянтинівського місцевого центру Тетяною 

Віркун в Кульчинківській ЗОШ І-ІІ ступенів для 

учнів 7-9 класів  проведено лекцію на тему: “ 

Дотримання прав дитини в школі”. 

11 травня на відкритому засіданні клубу «Ти і 

Закон» який функціонує в Старокостянтинівській  

районній  бібліотеці, учасники, а саме учні 8-9 

класів ЗОШ № 8 м. Старокостянтинова, мали змогу 

отримати знання про небезпеку забав в інтернет 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/03_Berezen/24_2/DSCN4062.JPG
http://bit.ly/2o9Vb99
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/03_Berezen/24_01/20170323_081529.jpg
http://bit.ly/2oNshPe
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просторі. Заступник начальника відділу правової інформації та  консультацій 

Старокостянтинівського міського центру Оксана Балясна спільно з керівником клубу 

Оксаною Ярощук пояснили присутнім як зрозуміти, що підлітків  вербують, та як 

протистояти технологіям вербування, яка існує відповідальність за такі  незаконні дії.     

 

18 квітня в. о. начальника відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Кам’янець-Подільського місцевого центру 

Анастасією Неборецькою організовано 

правову зустріч із учнями 8 класу 

Новоушицької ЗОШ № 1 на тему: «Світле 

майбутнє без насильства». Під час заходу  

було ознайомлено учнів із поняттям 

«насильство», системою державного 

захисту від насильства, розказано як 

розвивати навички запобігання 

виникненню насильства в сім’ї, школі, 

серед однолітків; виховувати вибірковість у прийнятті рішень на користь здорового способу 

життя, увічливість.  

Фахівці Хмельницького місцевого центру, а саме  працівники Віньковецького бюро 

правової допомоги 19 квітня в Женишковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів провели бесіду з учнями 

9-х класів на тему “Запобігання випадкам насильства в сім’ї та злочинності серед 

неповнолітніх”.  

 
1 червня Наталія Костюк головний спеціаліст відділу “Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” до Дня захисту прав дітей організувала та провела бесіду з учнями 10-го класу 

Ярмолинецької ЗОШ №1 та Соколівської ЗОШ на тему: “Запобігання випадкам насильства в 

сім'ї”. 

 

23 травня, Ольга Чорна, начальник відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру розповіла про насильство, яким 

воно може бути, які його основні ознаки для учнів 7-го класу гімназії № 2 м. Хмельницького. 

Насамкінець представниця регіонального центру розповіла учням про книгу “ПРОти НАС”, 

створенута опубліковану в рамках проекту Громадського радіо «Протидія насильству в 

родині», яка порушує проблему домашнього насильства і містить повноцінні літературні 

твори із коментарями професійних психологів та юристів. 
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ІІІ квартал 2017 року 
 

14 вересня головний спеціаліст відділу 

представництва Шепетівського місцевого центру 

Ірина Поурець провела семінар для учнів 10 класу 

Шепетівської НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів — гімназія” на тему: “Проти насильства”, під 

час якого розповіла, що таке насильство та яким воно 

може бути, про систему соціальних і спеціальних 

заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які 

сприяють вчиненню насильства, припинення 

насильства в сім'ї та притягнення  до відповідальності  осіб,  винних  у вчиненні насильства в 

сім'ї. 

18 вересня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Світлана 

Бащук провела семінар для старшокласників ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на тему: ”Особливості 

адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб”. 

26 вересня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Тетяна 

Бульбах провела семінар з учнями 6-7 

класів Вікнинської ЗОШ І-ІІ ступенів на 

тему: “Запобігання та протидія 

насильства у сім'ї”, у ході якого 

розповіла, що таке домашнє насильство, 

ознайомила із статистичними даними 

щодо фактів насильства в сім’ї на 

території України та акцентувала увагу 

на заходах, спрямованих на 

попередження випадків насильства у 

сім’ї. 

27 вересня головний спеціаліст відділу представництва Ірина Поурець провела 

семінар для студентів Грицівського Вищого художнього професійного училища №19 на тему: 

“Підлітку про поліцію”, під час якого розповіла про систему спеціальних заходів, 

спрямованих на профілактику злочинності, попередження правопорушень та 

відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень. 

 

Фахівцями Старокостянтинівського місцевого 

центру 14 серпня 2017 року, з метою підвищення рівня 

правової освіти неповнолітніхСтарокостянтинівського 

району та розширення доступу до системи безоплатної 

вторинної правової допомоги для дітей, які відпочивають в 

позаміському закладі оздоровлення та відпочинку табір 

“Калинівка” проведено інформаційну годину: 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/05_Traven/25_01/20170523_133432.jpg
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“Дотримуватись законів України – обов’язок кожного 

громадянина”,  на якій учням доведено інформацію про 

законодавство України, що регламентує права дітей, про 

причини та профілактику правопорушень серед підлітків, види 

відповідальності за вчинення правопорушень неповнолітніми.   

13 вересня спеціалісти Старокостянтинівського 

місцевого центру відвідали Решнівецький НВК (ЗОШ І-ІІ 

ступенів — ДНЗ), де в рамках Всеукраїнського проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” для учнів 5-

8 класів провели лекцію-бесіду на тему: “Дитино права свої 

знай”. 

13 вересня начальником відділу “Теофіпольське бюро 

правової допомоги” Оксаною Марків відвідано Бережинецьку 

загальноосвітню школу I-II ступенів, де учням 6-9 класів 

доведено інформацію про відповідальність за насилля в сім”ї. 

 

Фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру також активно розпочали 

навчальний рік. 01 вересня в.о. начальника відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катериною Помазовою  проведено зустріч із учнями 7 

класу Чемеровецького НВК №1 на тему: 

«Толерантність». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 вересня Катерина Помазова організувала зустріч із учнями 5-9 класів Зарічанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: «Толерантність». 

28 вересня Катерина Помазова в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провела 

інформаційну годину для учнів 5-9 класів Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

на тему: «Мої права».  

 

Враховуючи період літніх канікул, працівники Хмельницького місцевого центру, а 

саме Летичівського бюро Неля Поплавська та Артем Якунін провели спільно із інтегратором 

Іриною Ярусевич зустріч із школярами, які відпочивали у дитячо-юнацькому оздоровчому 

таборі «Чайка», що знаходиться в селі Головчинці Летичівського району.  

 

14 вересня головним спеціалістом 

відділу “Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діаною Думановською 

проведено бесіду із учнями 

Кузьминської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів спрямовану на 

запобігання випадкам насильства в 

сім'ї. Під час бесіди було показано 

презентація на тему - “Сім’я і школа: дитинство без жорстокості та 

насилля”. 
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Начальником відділу “Деражнянське бюро 

правової допомоги” - Оксаною Сідлецькою 25 

вересня проведено бесіду з учнями 9-10 класів 

Явтухівської ЗОШ І-ІІ ст. на тему - «Насильство в 

сім’ї», а для педагогічного колективу проведено 

презентацію діяльності бюро правової допомоги, 

роз’яснено порядок звернення, спектр послуг, які можна отримати, також 

надано для шкільної бібліотеки буклети на правопросвітницьку 

тематику. 

 

14 вересня у селі Лісові Гринівці Хмельницького району Олена Варфоломєєва, 

заступник директора Регіонального центру та інтегратор Хмельницького місцевого центру 

Ірина Ярусевич провели зустріч на правову тематику для учнів 8-го і 9-го класу. Розмову 

присвятили безпечному використанню Інтернету. 

 
 

25 вересня, Олена Варфоломєєва, заступниця директора Регіонального центру, Ірина 

Ярусевич та Леся Яловіцька, начальниця Старосинявського бюро правової допомоги, 

побували у Старосинявському НВН "ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів — гімназія ім. Олександра 

Романенка, де поспілкувалися зі старшокласниками про права неповнолітніх та безпечне 

використання Інтернету, а також зустрілися з педагогами цього навчального закладу. Олена 

Варфоломєєва розповіла школярам про права неповнолітніх у кримінальному процесі, 

порядок залучення адвоката для захисту неповнолітніх, підлітків запросили до розмови про 

можливості та небезпеки мережі Інтернет. Заступниця директора регіонального центру 

пояснила, що, попри численні переваги віртуального світу, іноді він може становити серйозну 

небезпеку: його можуть використовувати для розсилання комп'ютерних вірусів і небажаної 

пошти, отримання інформації особистого характеру. 

 
 

ІV квартал 2017 року 
Протягом четвертого кварталу працівники місцевих і Регіонального центру активно 

долучилися до проведення тематичних акцій з гострих правових питань. До прикладу взяли 

участь у проведенні місячника правових знань у місті Хмельницькому, Хмельницькій області 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/15_02/20170914_105433.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/26_01/сс4.jpg
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та виконання акції “16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА”. 

 

12 жовтня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Максим Дмітрієв провів семінар із старшокласниками 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на тему: “Про реалізацію проекту “Я маю право!”, на якому 

проінформував про початок роботи правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України та розповів присутнім про гарантовані їм Конституцією та законами України права у 

різних сферах життя та навчання. 

19 жовтня головний спеціаліст відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Тетяна Тертична провела семінарське 

заняття з учнями 9-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. 

№4 м. Славути на тему: “Права та 

обов”язки громадян України. Діти та їх 

права”, під час якого розповіла про права 

та  відповідальність неповнолітніх. 

25 жовтня головний спеціаліст відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги» 

Тетяна Бульбах провела урок-бесіду для 

учнів 8 та 9  класів на тему: “Запобігання 

та протидія насильству у сім’ї», в ході 

якого розповіла присутнім, що таке домашнє насильство, ознайомила із статистичними 

даними щодо фактів насильства в сім’ї на території України та заходами, спрямованими на 

попередження випадків насильства у сім’ї. 

22 листопада начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 

Піхотинська провела урок-бесіду з учнями 7 та 8 класів Хорошівської ЗОШ на тему: 

«Запобігання та протидія насильству в сім’ї», розповіла, що таке домашнє насильство, про 

попередження насильства, ознайомила присутніх із відповідними статистичними даними. 

З нагоди проведення Всеукраїнського тижня права 07 грудня головним 

спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Максимом проведено 

відкритий урок з правознавства з учнями  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на тему: “Права людини. Де 

вони починаються?”. 

07 грудня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Євген Хмиз 

провів відкритий урок з учнями 7,8,9-го класів  в Ізяславській "ЗОШ І-ІІ ступенів" № 4 на 

тему: «Права людини та відповідальність за їх порушення»,  присвячений проведенню в 

Україні тижня права, під час якого розповів присутнім про права людини, зокрема 

неповнолітніх осіб та відповідальність за порушення прав та свобод інших осіб. 

07 грудня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Якубовською 

проведено семінар з учнями Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства на тему: “Юридична 

відповідальність неповнолітніх”. Крім цього, присутніх ознайомлено з правопросвітницьким 

проектом Міністерства юстиції України “Я маю право!” та роздано відповідні інформаційні 

матеріали. 

08 грудня в.о. начальника відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз провів відкритий урок з учнями 

8, 9-го класів в Михнівській "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів" на тему: «Права людини та 

відповідальність за їх порушення». 

 

 

 

 
18 жовтня працівники Старокостянтинівського місцевого центру відвідали 
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Ладигівський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, де проінформували про мету та цілі Всеукраїнського 

проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”  

 

9 листопада начальниця  відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Оксана 

Марків провела тематичну бесіду в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з директором 

Гальчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

13 листопада в рамках проекту Міністерства Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” 

інтегратор Старокостянтинівського місцевого Оксана Балясна провела лекцію для учнів 9-го 

класу Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І 

ступеня, гімназія" на тему: “Юридична відповідальність неповнолітніх”. 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права  06 грудня 2017 року фахівці 

Старокостянтинівського місцевого центру відвідали Чорнянську загальноосвітню школу І-

ІІ ступенів, де зустрілися з педагогічним колективом. Під час зустрічі поінформували 

присутніх про старт проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

07 грудня працівники відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 

Старокостянтинівського місцевого центру взяли участь у проведенні правових лекцій для 

учнів Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 “Закони нашого життя”, “Право: від людини і для 

людини”, присвячених Міжнародному Дню прав людини. Після закінчення лекцій було 

наголошено про захист своїх законних прав та інтересів через систему безоплатної правової 

допомоги та про старт проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, метою 

якого є підвищення правосвідомості населення для захисту власних прав. 

07 грудня до відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого центру завітали гості – вчитель правознавства Олена 

Станчук та дев‘ятикласники Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Бесіду з присутніми 

провела начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги». Під час перебування у 

бюро школярі ознайомилися із принципами роботи системи безоплатної правової допомоги, 

структурою системи, отримали роз’яснення щодо основних норм Закону України «Про 
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безоплатну правову допомогу». Разом з тим, фахівець бюро поінформувала молодих людей 

про Всеукраїнський проект Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, який спільно 

реалізовують органи юстиції та системи безоплатної правової допомоги.  

 

05 жовтня в рамках проекту 

Міністерства юстиції України «Я маю право» 

інтегратор Кам’янець-Подільського місцевого 

центру Наталія Ваколюк та головний спеціаліст 

відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Альона 

Щенсна, провели інформаційну годину для 

учнів 3-А класу НВК № 14 м. Кам’янця-

Подільського на тему «Права дитини». У формі 

відеопрезентації учням донесено основні 

положення, які закріплені в Конвенції ООН про 

права дитини. Також було проведено міні-

вікторину в ігровій формі, для кращого 

засвоєння інформації. 

17 листопада в.о. начальника відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем  

Кочмарським в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

організовано та проведено правову зустріч із учнями 

9-х класів  загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів № 

3 на тему «Світле майбутнє без насильства, 

попередження насильства в сім’ї». Учнів школи 

ознайомлено з основними, видами, ознаками 

насильства в сім’ї. Доведено до відома щодо вжиття 

заходів з 

попередження насильства в сім’ї, а також 

відповідальність передбачена за вчинення 

насильства в сім’ї.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права та загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

05 грудня в.о. начальника відділу «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» Анастасія Неборецька 

провела брейн-ринг для учнів 10-11 класів 

Новоушицької ЗОШ № 1 на тему: «Конституційні 

права людини». Під час уроку учні активно брали 

участь у інтелектуальній грі та відповідали на різного 

роду запитання, що стосувались прав людини, які 

закріплені у Конституції України.  

06 грудня 2017 року начальник відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катерина Помазова провела інформаційну годину для учнів 8-9 класів Закупнянської ЗОШ 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на тему: «Мої права».  
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07 грудня інтегратор 

Кам’янець-Подільського місцевого 

центру Наталія Ваколюк спільно з 

інспектором ювенальної превенції 

сектору превенції Кам’янець-

Подільського відділу поліції ГУНП в 

Хмельницькій області Роксоланою 

Семіряковою провели інформаційно-

просвітницькі заходи для учнів 7-8х 

класів школи №11 та Кам’янець-

Подільської Спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Славутинка» 

м. Кам’янець-Подільський, присвячені правовим аспектам булінгу у дитячому середовищі та 

відповідальності за найчастіші правопорушення, які вчиняються неповнолітніми.  

 
5 жовтня, у рамках місячника правових знань, начальниця відділу організаційної 

роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру Ольга 

Чорна провела правові уроки під назвою “Насильство в сім'ї” у Хмельницькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 ім. М. К. Чекмана, для учнів 4-х, 6-х та 8-х класів.  

 
Принагідно начальниця відділу зустрілася з педагогічним колективом навчального 

закладу: ознайомила із основними засадами роботи системи безоплатної правової допомоги, 

зазначила, що наразі фахівці центрів разом із представниками органів юстиції втілюють 

загальноукраїнський проект “Я МАЮ ПРАВО!”.   

Детально тут - http://bit.ly/2zBPA33. 

18 жовтня, начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Ольга Чорна відвідала Хмельницьку спеціалізовану загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 15 імені Олександра Співачука, де провела заняття на правову 

тематику з учнями восьмого класу. 

 

http://bit.ly/2zBPA33
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/f/bf0c5b534f46df7247ddd8cfdc09a86f.jpg
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16, 17 листопада та 1 грудня відвідали Хмельницьку спеціалізовану середню 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го 

класу. 

  

Насамкінець присутні дізналися про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який має на меті підвищення 

правової свідомості українців та інформування їх щодо використання та захисту своїх прав у 

повсякденному житті. 

 

 

 
  

15 грудня, фахівчині системи безоплатної правової допомоги Ольга Чорна, Оксана 

Банкова та Руслана Матущак взяли участь у засіданні круглого столу за підсумками 

проведення акції “16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА” відбувся у департаменті соціального 

захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Участь у засіданні також 

взяли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області, громадських організацій. 

Присутні обговорили проблему домашнього насильства та заходи, які реалізують соціальні 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/11_Lystopad/20_01/school6_4.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/11_Lystopad/20_01/school6_1.jpg
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установи та партнерські організації, щоб запобігти проявам насильства та допомогти 

потерпілим від нього. 

При виступі фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

зазначили, що питання протидії насильству активно порушували не лише у період 

проведення акції «16 днів проти насильства». Робота, спрямована на подолання цього явища, 

здійснюється систематично, із залученням різних категорій осіб. Насамперед це школярі, 

батьківські та педагогічні колективи навчальних закладів. 

  
 

Фахівчині Регіонального центру активно реалізували заплановані заходи з нагоди 

відзначення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА. 

 

5 грудня, у Хмельницькому університеті управління та права Регіональним центром 

спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області, місцевими 

органами виконавчої влади, правозахисними громадськими організаціями та науково-

педагогічними працівниками Хмельницького університету проведено круглий стіл «Захист 

прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення».  

Очільниця Регіонального центру, Наталія Стьопіна розповіла про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги на теренах Хмельниччини та повідомила про масштабний 

проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», що має на меті підвищення рівня 

правової освіти українців. 

  
Детально тут - http://bit.ly/2CPSUqU. 

5 грудня, начальницею відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Регіонального центру Ольгою Чорною проведені тематичні правові 

уроки: «Ти -людина, значить маєш право» для учнів ЗОШ ім. М.Чекмана №13 (третіх, 

шостих, дев’ятих і десятих класів). Для кращого висвітлення актуальної тематики щодо прав 

дитини в Україні, для школярів підготовлено різні презентаційні матеріали, відповідно до 

вікової категорії. 

На запрошення керівництва школи, фахівчиня провела зустріч із педагогічним 

колективом, де презентувала всеукраїнський проект “Я МАЮ ПРАВО!”, надала консультації 

педагогам з правових питань. 
 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/18_02/oda2.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/18_02/oda1.jpg
http://bit.ly/2CPSUqU
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5 грудня, заступниця директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва разом із 

Іриною Ярусевич, інтеграторкою Хмельницького місцевого центру, організували виставку 

юридичної літератури на базі Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. На виставці 

презентували інформаційні матеріали та брошури на правову тематику, а також інформаційні 

матеріали щодо  проведення на території України всезагального проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

  

  

6 грудня, в рамках Всеукраїнського тижня права, директорка Регіонального центру 

Наталія Стьопіна зустрілася із жінками, які утримуються в Хмельницькому СІЗО, щоб 

розповісти їм про основні положення законодавства про безоплатну правову допомогу, а 

також ознайомити їх із порядком звернення по таку допомогу та порядком призначення 

адвоката регіональним центром. Водночас жінки, які перебувають у СІЗО, мали змогу не 

лише дізнатися про свої права, але й отримати індивідуальні юридичні консультації у 

очільниці центру. 
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6 грудня, Ольга Чорна провела правову лекцію на тему “Ти людина, значить маєш 

право” серед учнів НВО №28 м. Хмельницького (8, 9, 2 - 10-х, 2-11-х класів). До заходу також 

приєдналися педагоги навчального закладу, які активно співпрацювали з фахівчинею у ході 

виступу. Крім інформації про права дитини, на прохання педагогів додатково поінформувала 

слухачів про відповідальність неповнолітніх в Україні.  

Презентувала збірку “ПРОти НАСильства” та всеукраїнський проект “Я МАЮ 

ПРАВО!”. 

 
 

 

7 грудня, фахівчиня Регіонального центру Ольга Чорна провела правовий урок для 

учнів 2-х класів НВО №1 на тему “Права дитини - пріоритет держави”.  

Діти уважно слухали цікаву інформацію, жваво брали участь у правових завданнях. Та 

на завершення оформили правове дерево - де власноруч написали всі права та обов’язки 

дитини в Україні.  

  

 
 

 

8 грудня, заступниця директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва взяла 

участь в засіданні круглого столу в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого 

Володимира, Митрополита Київського і всієї України (ПрАТ ВНЗ МАУП) на тему 
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“Актуальні питання вдосконалення чинного законодавства та захисту прав людини в 

Україні”. У ході обговорення Олена Варфоломєєва розповіла про те, як реалізується право 

громадян на безоплатну правову допомогу. 

 

Детально тут - http://bit.ly/2CFTA5q. 

11 грудня, Олена Варфоломєєва, заступниця директора Регіонального центру, Ірина 

Ярусевич, інтеграторка Хмельницького місцевого центру разом з Ігорем Кушніром, 

працівником управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області провели 

правопросвітницький захід для учнів вищого професійного училища № 25 м. 

Хмельницького. Фахівчиня Регіонального центру розповіла учням вищого професійного 

училища № 25 «Про основні права та обов`язки неповнолітніх». 

 

Детально тут - http://bit.ly/2CmOcQv. 

 

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 

 
8 лютого провели семінари для учнів Шепетівської 

спеціалізованої школи-інтернату, 21 березня для учнів 

Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8  та 

01 березня для студентів Шепетівського медичного 

училища на тему: “Проти насильства”, під час якого 

інтегратор Шепетівського місцевого центру Юлія 

Школьнік розповіла про порядок взаємодії управлінь 

(відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту та відповідних 

підрозділів  поліції з питань попередження насильства  в 

сім'ї, а також про роботу місцевого центру з надання 

http://bit.ly/2CFTA5q
http://bit.ly/2CmOcQv
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правової допомоги, порядок та умови надання такої допомоги. Крім цього, Юлія Школьнік 

презентувала збірку “ПРОти НАСильства”. 

30 березня відбулася зустріч з представниками юридичної клініки, що діє при 

Хмельницькому інституті ім. Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї 

України (МАУП). Перед студентами виступили заступник директора Регіонального центру 

Олена Варфоломєєва та інтеграторка Хмельницького місцевого центру Ірина Ярусевич. 

Студентам-старшокурсникам, які надають первинну правову допомогу громадянам на базі 

юридичної клініки, розповіли, як працює система безоплатної правової допомоги. 

 

12 квітня інтегратор Шепетівського місцевого центру Юлія Школьнік спільно з 

провідним бібліографом Шепетівської ЦРБ Інессою Орловською провели семінар для 

студентів Шепетівського коледжу Подільського державного аграрного-технічного 

університету на тему: “Підлітку про поліцію”, під час якого Юлія Школьнік розповіла про 

систему спеціальних заходів, спрямованих на профілактику злочинності, попередження 

правопорушень та відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 травня Регіональний центр та Хмельницький місцевий центр організував зустріч із 

студентами правниками старших курсів. Зосередилися фахівчині центрів під час зустрічі на 

ключових питаннях становлення та розвитку інституції БПД в Україні. Партнерство центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з юридичними клініками вищих 

навчальних закладів — це водночас і можливість здобути практичний досвід для майбутніх 

правників, і спосіб забезпечити доступ до правової допомоги більшій кількості людей. 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/04_Kviten/06_01/%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BF1.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/04_Kviten/06_01/%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BF6.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/05_Traven/26_02/%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B01.JPG
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27 вересня відбулася чергова робоча зустріч 

між викладачами, студентами відділу «Право» 

Коледжу ПДАТУ та начальником відділу правової 

інформації та консультацій Кам’янець-

Подільського місцевого центру Аліною 

Задорожною, метою якої було проведення 

інформаційної години на тему: «Порядок 

отримання безоплатної правової допомоги». Під 

час цього заходу присутнім було повідомлено про 

функції та завдання Кам'янець-Подільського 

місцевого центру.   

 

 
4 та 5 грудня, в Регіональному центрі провели екскурсії для майбутніх правників, 

студентів Хмельницького університету управління та права й Хмельницького інституту 

Міжрегіональної академії управління персоналом. Молодих людей ознайомили із 

принципами роботи системи безоплатної правової допомоги, її місією та цінностями, 

розповідали про структуру системи, результати діяльності. 

Екскурсії для студентів провела заступниця директора Регіонального центру Олена 

Варфоломєєва та поінформувала майбутніх колег про всеукраїнський проект Мін’юсту        

«Я МАЮ ПРАВО!», який спільно реалізовують органи юстиції та системи безоплатної 

правової допомоги. 

 

 
 

 

 

 

Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на запобігання 

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

Центрах зайнятості. 

 
Фахівці всіх місцевих центрів протягом 2017 року провели чималу кількість 

заходів для людей, які перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 

04 січня, 07 лютого та 07 березня фахівці Шепетівського місцевого центру, а саме  

начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія  Піхотинська та головний 

спеціаліст Тетяна Бульбах провели у Білогірському районному центрі зайнятості семінар для 

осіб, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, під час якого розповіли про безоплатну 

правову допомогу, хто має право на отримання такої допомоги та про основні завдання 

відділу “Білогірське бюро правової  допомоги”; 06 січня інтегратор Юлія Школьнік провела 

в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості на тему: “Допомога по безробіттю”, під час якого розповіла про 

порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації 



21 

 

безробітними підприємницької діяльності. 

24 травня інтегратор Хмельницького місцевого центру Ірина Ярусевич та заступник 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Олена 

Варфоломєєва взяли участь у інформаційно-консультативній сесії для безробітних району які 

перебувають на обліку у Хмельницькому районному центрі зайнятості. 

 

11 липня інтегратор - Ірина Ярусевич провела у Хмельницькому міському центрі 

зайнятості семінар для осіб, які перебувають на обліку у центрі зайнятості на тему: “Порядок 

прийняття та звільнення з роботи”, під час якого вона розповіла про основні вимоги 

законодавства, які повинні знати працівники при прийнятті та звільненні з роботи. 

Фахівці Старокостянтинівського місцевого центру: 02 серпня в Красилівському 

районному центрі зайнятості керівником Красилівського бюро правової допомоги Оксана 

Карнась  провела семінар  для безробітних громадян “ Легалізація праці- запорука  гідного 

життя”.  

 

08 вересня начальник відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Оксана Марків провела правоосвітній захід 

на базі Теофіпольського районного центру зайнятості за участю 

провідного фахівця профорієнтації центру зайнятості 

Хрустальової Олени Володимирівни та осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості. 

 

 

 
12 жовтня в.о. начальника відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським спільно із Дунаєвецьким районним 

центром зайнятості, Благодійним фондом «Ксена», 

центром соціально-психологічної допомоги, 

представниками органів місцевого самоврядування, 

органів державної влади проведено круглий стіл на 

тему: «Допомога постраждалим від торгівлі людьми».  

 

09 листопада в.о. начальника відділу «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» Катерина Помазова прийняла 

участь 

у 

тренінгу для осіб з інвалідністю на базі 

Чемеровецького районного центру 

зайнятості. Метою даного заходу є доступ 

осіб з обмеженими можливостями до 

надання якісної, кваліфікованої правової 

допомоги на рівні з іншими категоріями 

громадян. У ході зустрічі інформовано про 



22 

 

послуги якими громадяни можуть скористатися звернувшись до бюро, а також, які документи 

потрібно подати для підтвердження категорії суб’єкта права на отримання адвоката за кошти 

держави.  

 

Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з інвалідами, які 

мають вади слуху, зору 
З метою надання допомоги у вирішені правових проблем осіб з вадами слуху та зору 

на базі відповідних громадських об’єднань проведено  правопросвітницькі заходи, зокрема: 

4 квітня та 20 квітня на базі Хмельницької обласної організації УТОС, проведено 

тематичну зустріч: як не стати жертвою шахрайства. Щоб уникнути таких ситуацій, 

працівники різних державних інституцій — поліції, Пенсійного фонду України, системи 

безоплатної правової допомоги — роз'яснили особам з інвалідністю, як розпізнати ошуканців 

та куди звертатися, якщо лихо все ж трапилося. На зустріч від центрів надання БВПД 

завітали заступниця Регіонального центру та інтеграторка Хмельницького місцевого центру. 

 

 
 

10 серпня начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” 

Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Марків спільно з головою громадського 

об'єднання Теофіпольської територіальної первинної організації УТОС Сторожуком 

Григорієм Миколайовичем провели семінар з особами з обмеженими можливостями на тему: 

“Соціальний захист осіб з обмеженими можливостями”, під час якого проінформувала осіб 

про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
17 серпня інтегратор Оксана Балясна провела 

семінар для осіб з обмеженими можливостями, які є членами 

Старокостянтинівської територіальної первинної організації 

УТОС на тему: “Доступ до безоплатної правової допомоги 

вразливих верств населення”. 
 
 
 

 

 

09 серпня головний спеціаліст відділу 

представництва Шепетівського місцевого центру Ірина Поурець провела інформаційний 

семінар для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській територіальній первинній 

організації УТОС на тему: “Шахрайство: як захиститися та як діяти у разі обману”, під час 

якого розповіла присутнім про основні види шахрайства, надала практичні поради, як не 

стати жертвою шахраїв, описала типовий портрет шахрая та проінформувала про умови та 

способи відшкодування завданої шкоди шахрайськими діями. 

28 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 

Хмиз провів семінар з працівниками та особами, які перебувають на обліку в Ізяславській 
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територіальній первинній організації УТОС на тему: «Захист прав аграріїв від спроб 

рейдерських захоплень землі та урожаю», під час якого розповів, яка передбачена 

відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та, що необхідно робити у разі 

виявлення самовільного зайняття земельної ділянки. 

15 листопада начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Любов Китюшко-Шатковська  провела з головою 

громадської організації “Дакжет”, що об'єнує громадян з вадами слуху  та її членами семінар 

на тему: “Право особи з вадами слуху на безоплатну правову допомогу”, під час якого 

обговорено питання співпраці для забезпечення доступу осіб з вадами слуху до безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Також, присутнім була доведена інформація 

щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та розповсюджено інформаційні 

буклети серед учасників семінару. 

20 грудня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру Євген Хмиз провів семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в Ізяславському відділенні Шепетівської територіальної первинної організації УТОС 

на тему: «Захист прав осіб з обмеженими можливостями», під час якого розповів про право 

осіб з інвалідністю на безоплатну правову допомогу держави.  

 

Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 

роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудових 

колективах, територіальних громадах 

 
З метою забезпечення своєчасного виконання Доручення Міністра юстиції України від 

09.08.2017 №102/1/48-17 (далі — Доручення) та листа Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 10.08.2017 року №29-2327 для реалізації якісного та повноцінного 

захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого та 

ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення їх 

майна та оперативного надання безоплатної правової допомоги Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області спільно з Головним 

територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області сформували та затвердили 

Графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги у серпні 

– листопаді 2017 року. 

 

На виконання вищезазначеного керівництво Регіонального центру та фахівці місцевих 

центрів взяли активну участь у роботі мобільних точок доступу до системи безоплатної 

правової допомоги. 

Так, 16 серпня група фахівців виїхала до Дунаєвецького району для надання правової 

допомоги в точках доступу до системи безоплатної правової допомоги. У складі групи – 

директор Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Наталія Стьопіна, 

начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор 

Худняк, директор Кам'янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД Максим 

Ільчишен та начальник відділу представництва цього центру Тетяна Петрунькова. 

Фахівці консультували громадян щодо спадкового законодавства (порядок прийняття 

спадщини), оформлення заповіту на майновий пай, оформлення права на земельну ділянку, 

надання допомоги опікуну, оформлення договору дарування, роз'яснення прав члену сім'ї 

учасника АТО. Крім того, провели робочі зустрічі з очільниками району: міським головою 

Дунаєвецької об’єднаної територіальної громади Веліною Заяць, головою Дунаєвецької 

селищної об'єднаної територіальної громади Антоном Камінським та секретарем 

Дунаєвецької селищної ради Віталієм Радецьким, старостою Міцівецької сільської ради 

Поліною Боярською. 
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06 вересня  також забезпечено виїзд «мобільної групи» з надання безоплатної 

правової допомоги жителям Старокостянтинівського району за участю  в.о. начальника 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 

області Олени  Варфоломєєвої, головного спеціаліста з питань правової роботи Головного 

територіального управління юстиції Валентини Кусмінської, головного спеціаліста з питань 

правової освіти Головного територіального управління юстиції Ірини Щербини, директора 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександра Петлюка, начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання  безоплатної первинної правової допомоги  місцевого центру Оксани 

Балясної . 

Робоча група здійснила прийом громадян у таких селах району як Воронківці, 

Григорівка, Пашківці, Великий Чернятин. Питання, які найбільше цікавили громадян, 

стосувалися оформлення заповіту, спадщини, переоформлення та продовження договорів 

оренди земельних ділянок (паїв), порядку набуття законної сили рішень сільської ради, 

порядку перерахунку пенсій, порядку вирішення межових спорів між сусідами, порядку 

користування водоймами, що знаходяться в оренді та ін. 

Фахівцями групи, громадам сіл доводилась інформація про роботу оперативного 

штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи збіжжя, звернули 

увагу присутніх на початок загальнонаціонального просвітницького проекту “Я маю право!” 

метою якого  є підвищення  рівня  правових знань громадян  кожного населеного пункту 

краю та України. 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/16_01/DSC_0006.JPG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/16_01/DSC_0045.JPG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/16_01/DSC_0058.JPG
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15 листопада начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками 

Білогірської селищної ради спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері 

соціального захисту, освіти, охорони здоров'я 

та пенсійного забезпечення, а також розповіла  

про дію проекту Міністерства юстиції України 

«Я маю право!», який покликаний підвищити 

рівень знань українців щодо своїх прав у 

різних сферах життя, правову свідомість 

громадян та спроможність громад захищати 

свої права. 

30 листопада начальником відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Світланою 

Бащук проведено круглий стіл з працівниками 

управління Державної казначейської служби у м. Нетішин  на тему: “Захист прав жінок та 

дітей в Україні”, під час якого обговорено проблемні питання, з якими звертаються 

громадяни до бюро. Для присутніх роздані відповідні інформаційні буклети. 

30 листопада в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО», відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи 

безоплатної правової допомоги та з метою роз’яснення антирейдерського законодавства, в.о. 

директора Кам’янець-Подільського місцевого центру Валентин Іванович Бартиш, начальник 

відділу представництва Тетяна Петрунькова, 

в.о. начальника відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги 

Наталія Ваколюк Кам’янець-Подільського 

місцевого центру здійснили черговий виїзд 

до села Миньківці Дунаєвецького району. 

Громадян, які звернулися у цей день за 

правовими консультаціями, цікавили питання 

оформлення права власності на земельну 

ділянку, порядок оформлення договору 

дарування, перерахунок пенсії тощо. Усі 

охочі отримали консультації з питань 

правового характеру, які їх турбували. З метою популяризації правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні старостату с. Миньківці 

Дунаєвецького району розміщено інформаційні матеріали щодо надання безоплатної 

правової допомоги та іншу актуальну правову інформацію для громадян. 

 

Як уже було зазначено вище, фахівці Регіонального та місцевих центрів протягом 
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2017 року неодноразово зустрічалися із трудовими колективами, брали участь у засіданнях 

круглих столів та семінарах -  де щоразу наголошували про всеукраїнський проект “Я МАЮ 

ПРАВО!”. Повідомили, що проект започатковано для поглиблення правових знань українців, 

основним інтернет ресурсом є - http://pravo.minjust.gov.ua/.  

 

Організація та проведення вуличного інформування громади  

Хмельницької області 
Місцеві центри та Регіональний центр з надання БВПД у Хмельницькій області 

протягом 2017 року  активно спілкувався із мешканцями населених пунктів не лише на 

виїзних прийомах, а також і під час вуличних інформувань! 

Такі вуличні інформування працівники центрів намагаються поєднати із значимими та 

масовими заходами населених пунктів.  

1 червня з метою поширення інформації щодо порядку отримання безоплатної 

правової допомоги серед населення міста Хмельницький місцевий центр та Регіональний 

центр і юристи Хмельницького офісу Мережі правового розвитку, що діє при ГО "Подільська 

правова ліга" провели вуличне інформування серед  дітей та їх батьків які брали участь у 

малюнках на асфальті приурочені  відзначенню Дня захисту дітей. 

 
 

 
1 червня проведено вуличне інформування громади міста Деражня. Близько 40 

деражнянців та гостей міста були проінформовані щодо діяльності системи безоплатної 

правової допомоги у Деражнянському районі.   

http://pravo.minjust.gov.ua/
https://www.facebook.com/khmelnytskyi.legal.aid.centr/?fref=mentions
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14 червня працівники відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 

Хмельницького місцевого центру в смт. Ярмолинці провели вуличне інформування жителів 

селища та приїжджих. Розповіли про послуги бюро правової допомоги та застережено 

громадян щодо нерозголошення даних з платіжних карток у зв’язку з поширенням 

“телефонного шахрайства”, роздано відповідні інформаційні буклети та примірники 

соціальної газети.  

 

 
15 червня працівниками Старосинявського бюро правової допомоги Хмельницького 

місцевого центру провели вуличне інформування населення під час якого громадянам 

роздано  буклети щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також 

презентовано Соціальну газету. 

 

 
 

У звітному кварталі вуличні інформування проводилися на День прапора, День 

Незалежності України (у формі флешмобу на тему “Незалежна Україна гарантує професійну 

правничу допомогу!”) та у Дні міста Хмельницького та ін.  
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У рамках проекту Міністерства юстиції «Я маю право» працівники Регіонального 

центру спільно з фахівцями Хмельницького місцевого центру з надання БВПД та Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області повели вуличне інформування 

мешканців Хмельницького.  

 

  
 

 

 

 



29 

 

В рамках проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та користуючись 

можливістю якомога більше правової інформації донести до населення області фахівці бюро 

правової допомоги та місцевих центру під час виїзду мобільних груп проводили вуличні 

інформування населення, під час яких надавали роз’яснення не лише з питань земельного 

законодавства, а з інших галузей права. Спілкуючись із людьми, фахівці центрів доводили до 

їх відома інформацію про діяльність МЦ, порядок звернень до центру, роздавали друковані 

інформаційні матеріали. 

    

 
 

ЗАВДАННЯ 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних 

провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання 

методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 

 

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) 
07 лютого працівником Старокостянтинівського місцевого центру спільно з 

працівниками відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” було проведено тренінг для членів 

громадської організації ветеранів війни та учасників 

АТО “Патріоти Красилівщини” на тему: “Пільги для 

осіб, які підпадають під дію Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту”. 

 

 21 лютого в приміщенні Нетішинської міської 

ради відбулась зустріч членів громадської організації 

“Нетішинське міське об'єднання воїнів АТО” із 

представниками управлінь виконкому, пенсійного 

фонду, центру зайнятості, відділу "Нетішинське бюро 

правової допомоги", під час якої начальник відділу  Світлана Бащук довела до відома зміни 
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до Закону України “Про безоплатну правову допомогу ”, які набули чинності 5 січня 2017 

року, акцентувала увагу присутніх на тому, що учасники АТО мають право на безкоштовне 

отримання всіх видів правових послуг, а не лише з питань, які стосуються їх соціального 

захисту. 
 5 травня головний спеціаліст 

відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Шепетівського місцевого 

центру Тетяна Бульбах взяла участь у 

семінарі з членами громадського 

об'єднання “Спілка учасників АТО”, під 

час якої розповіла про пільги для 

учасників АТО згідно Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, а також про 

державну підтримку щодо придбання 

або будівництва доступного житла. 

21 червня головний спеціаліст відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Тетяна 

Тертична провела  семінар з учасниками АТО на тему «Правовий захист учасників АТО», під 

час якої розповіла про пільги для учасників АТО згідно Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, а також про державну підтримку щодо придбання або 

будівництва доступного житла. 

 
21 липня заступниця директора Регіонального центру 

Олена Варфоломєєва та інтегратор Хмельницького місцевого 

центру Ірина Ярусевич зустрілися з координатором центру 

допомоги учасникам АТО Володимиром Шрубковським. За 

словами Володимира Шрубковського, наразі учасників бойових 

дій найбільше непокоїть проблема виділення їм земельних 

ділянок, оскільки через новації у законодавстві процедура 

загальмувалася.  

 

08 грудня фахівчині Регіонального центру та Хмельницького місцевого центру взяли 

участь у семінарі-тренінгу «Запобігання насильству в умовах військового конфлікту», 

організованому радником Мінсоцполітики України з питань ВПО Олегом Майданюком. 

Після тренінгу його учасникам та представникам ЗМІ презентували соціальну гру 

«Переселенська блуканина», яка відображає усі поневіряння, через які проходять вимушені 

переселенці в Україні.  

 

  
 

Детально тут - http://bit.ly/2CC8hq2. 

http://bit.ly/2CC8hq2
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Організація та проведення робочих зустрічей з керівниками Центрів 

правової інформації і консультацій 
30 серпня заступниця директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва провела 

робочу зустріч із головою Громадської організації "Подільська правова ліга" Андрієм 

Місяцем. Під час зустрічі очільники визначили подальші пріоритети співпраці, спільні 

навчальні тренінг на актуальні теми. Крім того, Олена Варфоломєєва повідомила про 

створення антирейдерського штабу та роботу мобільних точок доступу до системи 

безоплатної правової допомоги на території Хмельницької області. Повідомила, що 

незабаром стартує загальнонаціональний просвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” 

 

Проведення робочих зустрічей з начальниками установ виконання 

покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої системи області) 
22 березня директор Регіонального центру Наталія Стьопіна, директор Хмельницького 

місцевого центру Григорій Гоцький та начальник відділу представництва місцевого центру 

Ольга Голдзіцька провели робочу зустріч з начальником установи виконання покарань 

(Райківецька виправна колонія № 78) Віктором Туркотом, де обговорили подальшу співпрацю 

центів та установи у сфері надання засудженим безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

20 квітня начальник відділу правової інформації та консультацій Шепетівського 

місцевого центру Святослав Футій спільно з інтегратором Юлією Школьнік провели робочу 

зустріч з заступником начальника Шепетівської виправної колонії №98 Віктором Конончуком 

та першим заступником начальника колонії Ігорем Михальчуком, під час якої обговорили 

питання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які відбувають 

покарання у колонії. 

20 червня відбулася зустріч і з керівництвом колонії - Замкової виправної колонії 

(№58). Так під час зустрічі начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Серній Дрелінський, розповів у 

черговий раз про порядок звернення засуджених до Регіонального центру для надання їм 

вторинної правової допомоги.  

19 червня, в Регіональному центрі підписали Меморандум про співпрацю з 

Хмельницьким міськрайонним відділом з питань пробації Центрально-Західного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України. Підписанти визначили, що консолідуватимуть зусилля задля 

поширення інформації та пропагування спільних ідей та завдань. Співпраця, зокрема, 

полягатиме у наданні правової допомоги особам, які її потребують, але обмежені в доступі до 

неї, в обміні інформацією, що має значення для обвинуваченого, проведенні спільних заходів, 

поширенні друкованих матеріалів про безоплатну правову допомогу і реалізацію досудової 

пробації. 
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03 серпня, під головуванням в.о. начальника Головного територіального управління 

юстиції у Хмельницькій області Нелі Продан, за участі директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталії Стьопіної 

та начальника Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України підполковника внутрішньої служби Андрія Шкраби 

відбулась робоча зустріч. 

 
Наталія Стьопіна повідомила про порядок забезпечення доступу засуджених до 

правосуддя, кількість звернень засуджених та за яких обставин особам було призначено 

адвоката для представництва інтересів засуджених осіб. 

Детально тут — http://bit.ly/2j2Uq2x. 

 

27 вересня головний спеціаліст відділу моніторингу діяльності місцевих центрів 

Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області Сергій Ференс та начальник 

відділу правової інформації та консультацій Шепетівського місцевого центру з надання 

БВПД Святослав Футій зустрілися з начальником Замкової виправної колонії № 58 

Олександром Новосядловим та його заступником із соціально-виховної та психологічної 

роботи Олександром Сопронюком. Під час бесіди йшлося про організаційні питання щодо 

надання безоплатної правової допомоги особам, які відбувають покарання в колонії. 

 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/06_Cherven/20_01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC1.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/06_Cherven/20_01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC3.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/08_Serpen/IMG_8202.JPG
http://bit.ly/2j2Uq2x
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/27_02/ЗВК1.jpg
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22 грудня начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області Кулабіна Марина провела робочу зустріч із керівництвом і 

працівниками Райківецькій виправній колонії (№78). 

 

 
 

Організація та проведення  спільних заходів із Державною 

міграційною службою 

26 грудня у Регіональному центрі організовано зустріч представників системи 

безоплатної правової допомоги та Державної міграційної служби. Говорили про взаємодію 

між управліннями Державної міграційної служби та центрами з надання БВПД при 

затриманні іноземців та осіб без громадянства. У зустрічі взяли участь в. о. директора 

регіонального центру Олена Варфоломєєва, начальниця відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Топольницька та завідувачка сектору 

організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної 

міграційної служби у Хмельницькій області Руслана Мартьянова. 

 

Детально тут - http://bit.ly/2lSmPGX. 

 

Організація та проведення  спільних заходів із Навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької  області 
Протягом 2017 року фахівцями Регіонального центру проведено 14 

правопросвітницьких заходів на виконання укладеного меморандуму на базі Навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області. 

 

До прикладу, 26 вересня та 23 жовтня Олена Варфоломєєва розповіла керівникам 

цивільного захисту навчальних загальноосвітніх закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів про види 

правової допомоги, яку можна отримати у центрах з надання безоплатної вторинної правової 

http://bit.ly/2lSmPGX
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допомоги і бюро, ознайомила із переліком суб'єктів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, структурою та розташуванням центрів і бюро, порядком звернення до них та 

порядком призначення адвоката, коли в цьому є потреба, а також відповіла на запитання 

присутніх. Наголосила на перевагах співпраці центрів з надання БВПД та навчальних 

закладів, зокрема задля проведення спільних правопросвітницьких заходів. 

  
Насамкінець присутні дізналися про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України Я МАЮ ПРАВО!», який має на меті підвищення 

правової свідомості українців та інформування їх щодо використання та захисту своїх прав у 

повсякденному житті. 

 

Проведення робочих зустрічей  з керівниками органів державної 

влади, ОМС міст і районів та розроблення та поширення методичних 

рекомендацій для органів  місцевого самоврядування задля покращення 

обізнаності та доступу до БПД 

З метою узгодження питань щодо затвердження Програми безоплатної правової 

допомоги та правової освіти населення Летичівського району на 2017-2018 роки керівником 

Летичівського бюро Хмельницького місцевого центру в січні 2017 року проведено робочу 

зустріч із головою Летичівської селищної ради, 2 робочі зустрічі  із секретарем Летичівської 

селищної ради . 

                     
 

23 лютого начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Шепетівського 

місцевого центру Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з заступником голови 

Ямпільської селищної ради Олександром Кравцем, в процесі якої досягнуто домовленості 

про співпрацю в наданні безоплатної правової допомоги жителям територіальної громади, а 

також було передано інформаційні матеріали про роботу Білогірського бюро правової 

допомоги для розміщення їх на інформаційному стенді. 

 

22 лютого  начальник Деражнянського бюро правової допомоги Хмельницького 

місцевого центру Оксана Сідлецька  провела чергову зустріч з головою Деражнянської РДА 

Веселовським О.В., під час якої було обговорено шляхи повного та якісного виконання 

завдань, окреслених  Програмою безоплатної правової допомоги населенню Деражнянського 

району на 2016-2017 роки, прийнятою 21.10.2016. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/26_02/мнс1.jpg
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24 березня інтегратор Шепетівського місцевого центру Юлія Школьнік провела 

семінар із посадовими особами Ленковецької сільської об’єднаної територіальної громади 

Шепетівського району на тему: “Порядок організації БПД:  перспективи створення та  

розвитку установи з надання БПД”, під час якого розповіла про роботу системи безоплатної 

допомоги в Україні та перспективи створення та розвитку установи з надання БПД. 

12 травня фахівець Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Балясна  

взяла участь у спільному заході, організованому Громадською організацією 

“Старокостянтинів небайдужий” та Старокостянтинівською центральною районною 

бібліотекою, під назвою “Курс на зміцнення місцевого самоврядування в Україні”, який 

покликаний підвищити обізнаність громадян та їхнє розуміння реформи місцевого 

самоврядування, посилити спроможності громад, надання можливостей для їхнього 

формування та подальшого стабільного розвитку. Працівник Центру виступила з доповіддю: 

“Процедура реорганізації органів місцевого самоврядування після добровільного об’єднання 

територіальних громад”.  

27 квітня головний спеціаліст відділу представництва Ірина Поурець Шепетівського 

місцевого центру провела робочу зустріч з головою Судилківської сільської об'єднаної 

територіальної громади Тетяною Котик, під час якої були обговорені  питання співпраці щодо 

організації надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної громади. 

18 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Тетяна Тертична провела робочу зустріч з Головлівським 

сільським головою Олександром Смолієм, в процесі якої обговорено питання надання 

первинної та вторинної правової допомоги жителям територіальної громади та передано 

інформаційні матеріали про діяльність системи безоплатної правової допомоги для 

розміщення на стендах. 

25 вересня директор Кам’янець-Подільського місцевого центру  Максим Ільчишен, 

начальник відділу правової інформації та консультацій Кам’янець-Подільського місцевого 

центру Аліна Задорожна та інтегратор Наталія Ваколюк, здійснили робочі зустрічі із 

працівниками Довжоцької сільської ради та сільським головою с. Жердя, з метою поширення 

інформації щодо функціонування системи БПД та роботи Кам’янець-Подільського місцевого 

центру. Присутніх ознайомили з переліком 

соціально незахищених категорій 

громадян, які мають право на отримання 

вторинної правової допомоги, та 

акцентовано увагу на перелік документів, 

які необхідні для звернення до центру 

правової допомоги. Під час зустрічі в 

Довжоцькій сільській раді було надано 

правову допомогу, з питань спадкового 

права, у с. Жердя – щодо права власності. 

 

 

 

 
30 листопада інтегратор Хмельницького місцевого 

центру Ірина Ярусевич та Ольга Глазунова головний 

спеціаліст відділу представництва відвідали Малиницьку 

сільську раду, де провели виїзний прийом громадян, а 

також ряд правопросвітницьких заходів. 
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Крім того, для працівників сільської ради фахівці Хмельницького місцевого центру 

презентували методичні рекомендації «Порядок надання безоплатної правової допомоги», в 

яких висвітлено поняття БПД, законні підстави та принципи її надання, а також види 

правових послуг, які ця допомога передбачає. 

 

 

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 
  
Враховуючи необхідність поліпшення інформованості населення регіону про систему 

БПД, підвищення якості надання правової допомоги є нагальна потреба у залученні 

зовнішніх ресурсів для ефективного виконання повноважень місцевого центру. Районні 

програми надання безоплатної правової допомоги населенню прийняті всіма районними 

радами території юрисдикції Хмельницького МЦ, крім Хмельницької міської ради.  

Впродовж 2017 року на реалізацію місцевих Програм надання безоплатної правової 

допомоги населенню безпосередньо Хмельницькому місцевому центру були виділені кошти в 

сумі 10 тисяч гривень. Зокрема:  

Деражнянською міською радою - 2 тис.грн.;  

Городоцькою районною радою - 6 тис.грн.;  

Деражнянською районною радою - 2 тис. грн.  

За виділені кошти виготовлено інформаційні стенди, Х-банер, листівки, візитівки, 

календарі, а також профінансовано публікацію правопросвітницьких статей у газетах 

“Городоцький вісник”, “Вісник Деражнянщини”.  

  
Організація та проведення спільних заходів із Регіональним 

координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, 

представників управління захисту прав людини Головного управління 

Національної поліції України у Хмельницькій області, правозахисними 

організаціями щодо запобігання порушенню прав людини 
 

4 жовтня, у Регіональному центрі говорили про проблеми, які виникають із 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги засудженими, та способами їх 

вирішення говорили. Відбулася зустріч Наталії Стьопіної, директора Регіонального центру з 

Оксаною Кізаєвою, регіональною координаторкою взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. До 

розмови також долучилися заступниця директора регіонального центру Олена Варфоломєєва 

та начальниця відділу організації надання БВПД  Катерина Топольницька. 
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Деталі тут http://bit.ly/2ACvNOe. 

  

 

15 листопада, директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна й начальниця 

відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Топольницька 

зустрілися з працівниками управління забезпечення прав людини в Хмельницькій області 

Юрієм Сніберком та Ольгою Приходченко. Під час зустрічі обговорили важливі питання 

щодо дотримання та виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2011 № 1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» працівниками поліції. 

Йшлося насамперед про необхідність своєчасного інформування центрів про затримання 

осіб, а також про процедурні питання щодо обов’язку керівників територіальних органів та 

підрозділів поліції щоквартально надавати до регіональних центрів з надання БВПД 

відомостей про кількість переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання 

осіб із суб’єктами подання інформації. 

Детально тут - http://bit.ly/2C0nrkW. 

30 листопада, в Головному управлінні Національної поліції у Хмельницькій області 

директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна, відвідала круглий стіл «Кримінальна 

процесуальна взаємодія слідчих Національної поліції та адвокатів: актуальні проблеми та 

шляхи вирішення». Ініціаторами заходу стали Рада адвокатів Хмельницької області та 

обласне управління Національної поліції.  

Директор акцентувала увагу на проблемах які виникають у слідчих при взаємодії з 

Регіональним центром. Вона наголосила на необхідності дотримуватися та виконувати 

вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 № 1363 «Про затвердження 

Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 

випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою» працівниками поліції. Адже від своєчасного інформування 

центрів про затримання осіб залежить дотримання права таких осіб на правовий захист. 

http://bit.ly/2ACvNOe
http://bit.ly/2C0nrkW
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Організація та проведення спільних заходів із Головним управлінням 

Національної поліції України у Хмельницькій області щодо навчання 

слідчих, дільничних інспекторів,  працівників патрульної поліції 

З метою обговорення питань щодо подальшої співпраці 27.01.2017 директор 

Регіонального центру провела робочу зустріч із уповноваженим Голови Національної поліції 

України з питань захисту прав людини, старшим інспектором Юрієм Сніберком. Під час 

зустрічі Наталія Стьопіна та Юрій Сніберко обговорили плани щодо співпраці у 2017 році, 

зокрема спільні виїзди у відділення поліції та проведення навчань з поліцейськими. Також 

директор презентувала книгу-збірку «ПРОти НАСильства», яка  видана, створена та 

опублікована у рамках проекту Громадського радіо “Протидія насильству в родині”. 

Так, на виконання домовленостей цього ж дня Наталія Стьопіна взяла участь у нараді 

з керівництвом Старосинявського відділення Старокостянтинівського відділу ГУНП в 

Хмельницькій області. У нараді взяли участь директор Регіонального центру з надання БВПД 

у Хмельницькій області Наталія Стьопіна, уповноважений Голови Національної поліції 

України з питань захисту прав людини, старший інспектор Юрій Сніберко, головний 

спеціаліст відділу уповноваженого Голови Національної поліції України з питань контролю 

за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Ольга Приходченко, начальник 

Старосинявського відділення Старокостянтинівського відділу ГУНП в Хмельницькій області, 

майор поліції Сергій Дулєпов, а також його заступник, майор поліції Олександр Пасічнико. 

Обговорено проблемні питання взаємодії між відділенням поліції та регіональним центром, 

як організувати ефективну взаємодію між відділенням поліції та регіональним центром. 

Детально тут: http://bit.ly/2kNdpgM. 

22 червня Сергій Дрелінський, начальник відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру взяв участь у 

навчальних зборах керівників ізоляторів тимчасового тримання, самостійних конвойних 

підрозділів та відділів (секторів) організації діяльності ІТТ головних управлінь національної 

поліції у Вінницькій, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. Сергій 

Дрелінський розповів керівникам ізоляторів тимчасового тримання про проблемні питання в 

організації роботи територіальних органів поліції з питань надання безоплатної правової 

допомоги затриманим особам та про особливості взаємодії поліції з регіональними центрами 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/b/bb353ef8654dcd3a1c7aeb9d30e97137.PNG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/d/dda99b12fbbba4b918f8ebbeb0ef6b43.PNG
http://bit.ly/2kNdpgM
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Детально тут - http://bit.ly/2sEJRr4. 

 

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 місцевих центрів у тому числі відділів бюро правової допомоги 

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. 

17 лютого в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру Юлія Дума провела робочу зустріч  з сільським головою 

Білогородської сільської ради Ізяславського району в процесі якої були обговорені результати 

роботи з надання БПД та створено мережу параюристів, залучено стейкхолдерів для 

ззабезпечення консультування громадян, а саме, секретаря Білогородської сільської ради – 

Томчук Тетяну Іванівну; 

15 березня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Шепетівського 

місцевого центру Світлана Бащук провела робочу зустріч із заступником міського голови 

Ольгою Бобіною, під час якої  обговорено результати роботи з надання у м. Нетішин 

безоплатної правової допомоги, створення мережі параюристів та залучення стейкхолдерів 

для забезпечення консультування громадян територіальної громади міста; 

12 квітня заступник начальника відділу правової інформації та консультацій  

Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Балясна  провела робочу зустріч з 

сільським головою Коржівської сільської  ради  Віталієм Мазуренко, в процесі якої 

обговорено потреби жителів територіальної громади в безоплатній правовій допомозі, 

залучення до надання правової допомоги параюристів, а також налагодження взаємодії та 

співпраці органу місцевого самоврядування з  місцевим центром  БВПД  щодо підвищення 

правової спроможності територіальної громади. 

До прикладу фахівці Хмельницького місцевого центру активно залучають фахівців 

різних галузей у якості пара юристів, так  залучено М.Кушніра – пенсіонера у Волочиському, 

а також Ліну Чубко та Сергія Паровія у Городоцькому районах. 

07 листопада начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Світлана Бащук провела навчальний семінар з посадовими 

особами Нетішинської міської ради, в процесі якого обговорено результати роботи з надання 

у м. Нетішин безоплатної правової допомоги, створення мережі параюристів та залучення 

стейкхолдерів для забезпечення консультування громадян територіальної громади міста. 

Присутнім роздано інформаційні буклети та повідомлено про завдання та мету 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/06_Cherven/30_01/%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%BE2.jpg
http://bit.ly/2sEJRr4
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16 листопада інтегратор Хмельницького місцевого центру Ірина Ярусевич взяли 

участь у робочих зустрічах із працівниками та сільським головою с.Копистин, з метою 

поширення інформації щодо функціонування системи БПД та роботи Хмельницького 

місцевого центру з надання БВПД. Присутніх було ознайомлено з переліком соціально 

незахищених категорій громадян, які мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги та проінформовано про перелік документів, які необхідні для звернення 

до Центру.  

Цього ж дня відбулась робоча зустріч з директором та та 

педагогічним колективом Копистинського НВК. В ході зустрічі, 

враховуючи низьку юридичну обізнаність громадян та фактор 

відсутності юристів у сільській місцевості, інтегратором 

Хмельницького місцевого центру було запропоновано для  

обговорення можливість залучення педагогічного колективу до 

партнерства в якості параюристів, основні завдання яких полягають у 

інформуванні жителів громади про послуги державної системи 

безоплатної правової допомоги та поширення інформаційних 

матеріалів про її роботу. 

 

 

ЗАВДАННЯ 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів 
 

Упродовж 2017 року центри з надання БВПД Хмельниччини активно інформували 

мешканців області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ поширювали 

матеріали як про систему загалом, так і про роботу регіонального та місцевих центрів 

зокрема, публікували правові консультації з типових питань, в тому числі в рамках реалізації 

загальноукраїнського проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а також 

приклади успішного захисту, який здійснювали адвокати, що співпрацюють з центрами, й 

фахівці місцевих центрів, бюро. Крім того, було проведено інформаційну кампанію щодо 

конкурсного відбору адвокатів, яких залучатимуть для надання безоплатної правової 

допомоги. 

Представники центрів брали участь у різноманітних комунікативних заходах: прес-

конференціях, круглих столах, а також зйомках сюжетів на телебаченні, записі на радіо тощо.  

Загалом у пресі, інтернет-медіа, на телебаченні й радіо регіону впродовж 2017 року з’явилося 

560 матеріалів про діяльність системи безоплатної правової допомоги на  Хмельниччині: 155 

у електронних виданнях, 156 у пресі, 22 на телебаченні та 10 на радіо. 217 публікацій було 

розміщено на веб-сайтах партнерських організацій. 

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли бачити у 

електронних виданнях «Актуально», 0382.ua, «ВСІМ», «Є», «Три крапки», «Марічка NEWS», 

«День за днем» на сайтах телеканалів «Ексклюзив», TV7+, газетах «День за днем», 

«Актуально для подолян» та інших. Сюжети про роботу центрів з надання БВПД 

демонстрували телеканали «Поділля-центр», МТРК «Місто»,  «33 канал», «Ексклюзив», 

TV7+ та інші. 

Тематика матеріалів різноманітна: про діяльність центрів, зокрема й бюро правової 

допомоги, консультації фахівців з найбільш поширених правових питань, зокрема й в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», репортажі із заходів, історії клієнтів, яким допомогли 

працівники центрів або адвокати, призначені у центрах, тощо. 

 

http://aktualno.km.ua/category/aktualno-dlya-podolyan/
http://www.0382.ua/
http://vsim.ua/
../../../../../../../USERua/Documents/ye.ua
http://www.krapku.com.ua/
http://www.marichkanews.com/
http://denzadnem.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
http://www.odtrk.km.ua/
http://mistotv.com/
http://33tv.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
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Треба зазначити, що для інформування громадян про систему безоплатної правової 

допомоги, було знято сюжет із залученням фахівців регіонального центру та клієнтки, якій 

адвокатка, призначена в одному з місцевих центрів, допомогла відновити порушені права. 

 

Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли бачити у 

електронних виданнях «ВСІМ», «Є»,  «Марічка NEWS», «День за днем», у газетах «День за 

днем», «Актуально для подолян» та інших. Сюжети про роботу центрів з надання БВПД 

демонстрували телеканали «Поділля-центр», МТРК «Місто»,  «33 канал», «Ексклюзив», 

TV7+ та інші. 

 

http://vsim.ua/
../../../../../../USERua/Documents/ye.ua
http://www.marichkanews.com/
http://denzadnem.com.ua/
http://www.odtrk.km.ua/
http://mistotv.com/
http://33tv.com.ua/
http://excl.com.ua/
http://tv7plus.com/
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Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області оперативно 

оновлювали відомості на офіційному веб-сайті регіонального центру: публікували останні 

новини, приклади успішного вирішення справ адвокатами, залученими до надання БВПД, та 

корисну інформацію для клієнтів, наприклад, адреси та номери телефонів бюро правової 

допомоги.  

Систематично відбувалося оновлення інформації на сторінці регіонального та 

місцевих центрів у мережі Facebook: поширювалися не лише новини з офіційних сайтів 
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Координаційного центру з надання правової допомоги та Регіонального сайту з надання 

БВПД у Хмельницькій області, але й актуальні консультації, які були б корисними читачам, 

оголошення про важливі події, зокрема семінари для адвокатів, працівників центрів, 

представників суспільних груп та громад. 

Періодично здійснювався аналіз медіа-середовища в області та оновлення медіа-мапи. 

 

Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають БВПД та 

співпрацюють із РЦ у Хмельницькій області у інтернет- ресурсах, веб-

сайтах РЦ/МЦ, соціальних сторінках Facebook 

 

Варто також зазначити, що обмін досвідом між адвокатами забезпечується 

Регіональним центром постійно шляхом розміщення кращих позитивних успішних практик 

(справ) адвокатів Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах. До 

прикладу протягом 2017 року на офіційному веб-сайті центру та мережі  Facebook  

висвітлено 42 публікації - прикладів позитивних професійних досягнень адвокатів. Д 

прикладу деякі з них: 

До Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги звернулася переселенка, якій управління праці та соціального захисту населення 

Хмельницької міської ради відмовило у призначенні адресної допомоги як внутрішньо 

переміщеній особі для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг. Відновити справедливість у місцевому центрі доручили адвокатці 

Марині Кулабіній (доручення №49 від 06.02.2017 р.). Детально тут - http://bit.ly/2rQNZE6. 

 

До Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги звернувся громадянин П., опікун дитини-сироти К. Чоловік просив допомоги у 

визнанні права власності на спадкове майно за своїм підопічним після смерті матері. 

Розглянувши звернення опікуна, у місцевому центрі для захисту прав та інтересів дитини-

сироти призначили адвоката Олександра Андрієвського (доручення № 2204-0000050 від 

13.02.2017 року). Деталі тут - http://bit.ly/2FjJ0hh. 

  

У судовому порядку адвокат Юрій Сторожук, який співпрацює зі 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, довів, що проходження військової служби в зв’язку з мобілізацією не є 

працевлаштуванням, тож підстави для утримання з його клієнта надміру виплаченої пенсії 

відсутні. Деталі тут - http://bit.ly/2rIRRax. 

 

Адвокат, призначений у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, довів, що департамент соціального захисту населення 

Хмельницької обласної державної адміністрації протиправно відмовив його клієнтові у 

видачі посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Тож суд зобов'язав 

департамент повторно розглянути питання щодо видачі позивачеві відповідного посвідчення. 

Адвокат Василь Стандратюк, якого призначили у місцевому центрі для представництва та 

захисту інтересів клієнта в суді (доручення № 2204-0000218 від 29.06.2017 року), підготував 

адміністративний позов, в якому просив суд визнати неправомірною відмову департаменту 

соціального захисту населення ОДА та зобов'язати його видати позивачеві посвідчення 

«Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС». Деталі тут - http://bit.ly/2DFZKPm. 

 

Визнання права власності на об’єкт нерухомого майна в порядку спадкування. 

Відповідно до доручення №149 від 14 березня 2017 року, виданого Хмельницьким місцевим 

центром адвокату Миколі Синявському, Віньковецький районний суд Хмельницької області 

розглянув справу про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна в порядку 

спадкування за заповітом. Деталі тут -http://bit.ly/2zhVDuq. 

 

http://bit.ly/2rQNZE6
http://bit.ly/2FjJ0hh
http://bit.ly/2rIRRax
http://bit.ly/2DFZKPm
http://bit.ly/2zhVDuq
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Адвокат Олег Прокоф'єв, який співпрацює зі Старокостянтинівським місцевим 

центром, довів факт проживання своєї клієнтки зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як 

п'ять років до часу відкриття спадщини. Тепер жінка може оформити спадкові права. Деталі 

тут - http://bit.ly/2DFYXxP. 

 

Управління соціального захисту населення призупинило виплату соціальної допомоги 

матері десятьох дітей. Адвокат Олександр Андрієвський, призначений Шепетівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, довів незаконність 

таких дій і домігся поновлення виплат. суд апеляційної інстанції визнав протиправними дії 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради щодо 

припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та зобов`язав 

поновити виплату з дня припинення – 1 березня 2017 року. Деталі тут - http://bit.ly/2hl8TUr. 

 

Адвокат Юрій Сторожук, призначений у Старокостянтинівському місцевому центрі, 

в суді домігся виселення з житлового будинку особи, яка вчиняла насильство в сім’ї. У ході 

судового розгляду сторони та свідки підтвердили аргументи, наведені в позовній заяві. 

Таким чином, розглянувши справу, 8 грудня 2017 року Теофіпольський районний суд виніс 

рішення про задоволення позовних вимог. Детально тут - http://bit.ly/2FoLFpN. 

 

Публічна презентація результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 

йому Місцевих центрів з бюро правової допомоги для громад, партнерів та 

ЗМІ 

 
26 липня, на базі Хмельницького місцевого центру з надання БВПД відбулась прес-

конференція за підсумками роботи управління юстиції та системи безоплатної правової 

допомоги в Хмельницькій області. Про здобутки за півроку представникам місцевих ЗМІ 

розповіли начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області 

Віктор Худняк, директор Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області 

Наталія Стьопіна, заступник начальника ГТУЮ у Хмельницькій області з питань державної 

реєстрації - начальник управління державної реєстрації Світлана Лисюк та начальник відділу 

примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби ГТУЮ у 

Хмельницькій області Ігор Пещанюк. 

Система безоплатної правової допомоги - успішна ініціатива Міністерства юстиції 

України, завдяки якій мільйони українців отримали рівні можливості доступу до правосуддя. 

 

 
 

Деталі тут - http://bit.ly/2tW077u. 

http://bit.ly/2DFYXxP
http://bit.ly/2hl8TUr
http://bit.ly/2FoLFpN
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/0/80ee990c373675fe947775b79348ceb4.JPG
http://bit.ly/2tW077u
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25 вересня відбулась зустріч очільниці 

Регіонального центру Наталії Стьопіної, її 

заступниці Олени Варфоломєєвої та директора 

Хмельницького місцевого центру Григорія Гоцького з 

представниками Посольства Канади в Україні — 

заступницею директора відділу міжнародного 

розвитку Бронвін Круден та провідним експертом 

проектів Валерієм Олійником, які з моніторинговою 

місією навідалися на Хмельниччину. Зустріч 

відбулась в межах проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 

фінансується Міністерством міжнародних справ Канади та впроваджується Канадським бюро 

міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. 

Представники посольства мали на меті ознайомитися, які заходи та з якими 

результатами реалізують фахівці системи безоплатної правової допомоги в області, щоб 

покращити доступ громадян до правосуддя, насамперед вразливих верств населення. 

 
 

 

Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньопереміщених осіб 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

27 липня, керівниця Регіонального центру Наталія Стьопіна зустрілася зі 

спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Деяном Георгіевскі.  

Розмовляли переважно про те, як в регіоні забезпечено право учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб на безоплатну правову допомогу. У зустрічі, що 

відбулась на базі Хмельницького місцевого центру, також взяли участь в. о. директора 

Хмельницького місцевого центру Ірина Ярусевич та радник Міністерства соціальної політики 

з питань ВПО у Хмельницькій області Олег Майданюк. 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/27_01/canada4.jpg
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ЗАВДАННЯ 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, 

забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів 

мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 

З метою розширення доступу до БПД місцеві центри створили нові дистанційні 

пункти. У 2017 році організовано 914 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 

359 дистанційних пунктів (кількість раз безпосередньої дії пунктів) доступу до безоплатної 

правової допомоги та кількість діючих дистанційних пунктів доступу до БПД 64. 

До прикладу: 

 

 23 лютого, 27 квітня, 25 травня, 29 червня, 27 липня, 25 

серпня, 28 вересня, 26 жовтня, 30 листопада та 28 грудня 

фахівці Хмельницького місцевого центру взяли участь у 

Skype-консультуваннях, що проводиться для мешканців 

Хмельницької області щомісяця на базі Хмельницької 

обласної наукової універсальної бібліотеки. Традиційно в 

роботі консультпункту брали участь юристи ХОГО 

"Подільська правова ліга", Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області, Головного управління Пенсійного фонду 

України в Хмельницькій області. 

12 січня, 29 вересня інтегратор Хмельницького місцевого центру Ірина Ярусевич  у 

приміщенні Общинного Центру «Тхія» взяла участь у роботі дистанційного 

консультаційного пункту для надання безоплатної правової допомоги на базі Хмельницького 

обласного фонду «Хесед Бешт». 

 
 

12 січня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська 

провела виїзний прийом громадян у відділі надання адміністративних послуг Білогірської 

райдержадміністрації; 18 січня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті доступу до 

безоплатної правової допомоги у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Славутської міської ради. 

04 жовтня відбулась запланована 

зустріч начальника Головного 

територіального управління юстиції Віктора 

Худняка, заступника директора Кам’янець-

Подільського місцевого центру Валентина 

Бартиша, начальника відділу 

представництва Тетяни Петрунькової із 

головою Чемеровецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександром Собанем і працівниками 

сільської ради Гуківської об’єднаної 

територіальної громади Чемеровецького 

району. Під час розмови очільник 

Чемеровецької селищної ОТГ розповів про проблеми, з якими зіштовхуються мешканці 

громади, зокрема власники земельних ділянок, а також звернув увагу на позитивні зміни в 

інфраструктурі сіл після створення ОТГ.  
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09 листопада директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль та 

головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Яна Олексюк провели 

виїзний прийом громадян у Ленковецькій сільській раді спільно з представниками Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області, під час якого було надано 

первинну правову допомогу чотирьом 

громадянам. Детально тут - 

http://bit.ly/2ycDGZ1. 

 

28 листопада головний спеціаліст 

відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Оксана 

Боденчук провела виїзний прийом громадян у 

громадській приймальні Білогірського 

об’єднаного управління ПФУ, під час якого 

було надано первинну правову допомогу трьом 

громадянам. 

 

 

Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в установах 

виконання покарань для засуджений осіб 
З метою забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в установах 

виконання покарань, залучено протягом 2017 року фахівців центрів, на території яких 

розташовані так установи. 

01 березня  фахівці Шепетівського місцевого центру для надання консультацій 

особам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, прибули до Ізяславської 

виправної колонії № 31 

22 березня фахівці Регіонального та Хмельницького місцевого центру провели бесіду 

із засудженими у Райківецькій виправній колонії (№78). Під час якої пояснили порядок 

звернення до регіонального центру та порядок призначення адвоката. Відтак ув'язнені мали 

змогу отримати правові консультації під час особистого прийому. Серед питань, з якими 

звернулися засуджені були питання визнання батьківства, призначення пенсії, реєстрації 

місця проживання, прийняття спадщини, встановлення групи інвалідності тощо. 

23 травня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Шепетівського місцевого центру Євген Хмиз провів  виїзний прийом громадян у Замковій 

виправній колонії №58, під час якого було надано первинну правову допомогу двом особам, 

які відбувають покарання. 

22 грудня начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області Кулабіна Марина забезпечила роботу мобільного 

консультативного пункту в Райківецькій виправній колонії (№78). 

 
ЗАВДАННЯ 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД 

 

http://bit.ly/2ycDGZ1
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Проведення спостережень за роботою юристів відділу 

представництва, бюро правової допомоги в судах за дорученнями МЦ та 

проведення моніторингу процедури та якості надання безоплатної 

первинної правової допомоги, наданої працівниками МЦ 
 

Фахівцями відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 

її надавачів Регіонального центру (перше півріччя – Сергій Дрелінський, з вересня - Кулабіна 

Марина) протягом 2017 року забезпечено проведення спостережень за роботою юристів 

відділу представництва, бюро правової допомоги в судах. Крім того проаналізовано якість 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги працівниками місцевих 

центрів у тому числі відділами бюро правової допомоги. 

 

До прикладу пропонуються наступні успішні практики працівників: 

Фахівчиня Теофіпольського бюро правової допомоги 

Старокостянтинівського місцевого центру Тетяна Віркун допомогла 

встановити факт батьківства померлого щодо неповнолітньої 

дитини, відстоявши у такий спосіб право доньки на спадщину - 

Теофіпольський районний суд Хмельницької області вирішив, що 

позов підлягає задоволенню, а тому встановив факт батьківства 

померлого щодо неповнолітньої, в інтересах якої заявлено позов. 

Наразі рішення від 22.05.2017 року набрало законної сили, а відтак 

неповнолітня клієнтка зможе успадкувати майно свого батька. Деталі 

тут - http://bit.ly/2lqvsLN. 

 
Повернути близько 15 тисяч гривень надміру виплаченої 

державної соціальної допомоги вимагало від сім’ї внутрішньо 

переміщених осіб управління соціального захисту Теофіпольської 

районної державної адміністрації. Начальниця Теофіпольського 

бюро правової допомоги Старокостянтинівського місцевого 

центру Оксана Марків у суді довела безпідставність такого 

позову. Деталі тут - http://bit.ly/2zPXSkz. 

 

Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні, може спричинити неприємності 

для інших мешканців оселі навіть тоді, коли фактично там не проживає уже тривалий період. 

Це вкотре доводить історія клієнтки Кам’янець-Подільського місцевого центру. Вирішити 

проблему допомогла начальниця відділу представництва місцевого центру Тетяна 

Петрунькова. До Кам’янець-Подільського місцевого центру інтересах своєї малолітньої 

онуки звернулася бабуся, яка потребувала юридичної допомоги для визнання матері дитини 

такою, що втратила право користування житловим приміщенням, та зняття її з реєстрації 

місця проживання. Взявши до уваги аргументи фахівчині місцевого центру та докази, які 

вона зібрала, Кам’янець-Подільський міськрайонний суд рішенням від 20.06.2017 року 

задовольнив вимоги позивачки. 18.07.2017 року рішення набрало законної сили. Деталі тут - 

http://bit.ly/2iepTLI. 

Також фахівцями центрів протягом 2017 року підготовлено ряд 

консультацій: 

Додаткова оплачувана відпустка окремим категоріям ветеранів війни 

належить до порівняно нових видів відпусток. Тому й запитань 

виникає чимало: на підставі яких документів її надавати, чи мають на 

неї право сумісники, чи продовжувати таку відпустку в разі хвороби, 

чи виплачувати за неї компенсацію при звільненні? Відповіді 

підготувала в.о. начальника Ярмолинецького бюро правової допомоги Хмельницького 

місцевого центру Анастасія Гончар. Деталі тут — http://bit.ly/2iekzI2. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66761296
http://bit.ly/2lqvsLN
http://bit.ly/2zPXSkz
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67275531
http://bit.ly/2iepTLI
http://bit.ly/2iekzI2
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У рамках проекту “Я маю право!”, який реалізовується фахівцями 

системи безоплатної правової допомоги та органів юстиції на 

території всієї України, працівники Шепетівського місцевого центру 

підготували консультацію про те, за яких обставин можна припинити 

та розірвати договір оренди землі. Деталі тут — http://bit.ly/2zQv9fM. 

 

 

Жінка, яка звернулася до Волочиського бюро правової допомоги, що є 

відділом Хмельницького місцевого центру, запитувала, чи можна 

довести факт спільного проживання (однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу) з чоловіком, який помер. Згідно із законодавством справи про 

встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються у 

цивільному процесі в порядку окремого провадження.  Детально 

алгоритм дій у такій ситуації пояснює Алла Байда, в.о.  начальника Волочиського бюро 

правової допомоги. Деталі тут — http://bit.ly/2A04G04. 

 

Випадки, коли зловмисники з підробленими документами реєструють на себе житло, 

непоодинокі. Наслідок таких дій — відмова зареєструвати право власності, коли до 

реєстратора звертається справжній господар, оскільки у квартири вже є власник, належним 

чином внесений до реєстру речових прав на нерухоме майно. 

У рамках проекту “Я маю право!”, який реалізовується фахівцями 

системи безоплатної правової допомоги та органів юстиції на 

території всієї України, інтегратор Старокостянтинівського 

місцевого центру Оксана Балясна підготувала консультацію про те, 

як захиститись від незаконної реєстрації права власності на житло. 

Як діяти в такій ситуації — http://bit.ly/2yVDpvr. 

 

Організація та проведення навчальних семінарів, заходів із 

підвищення кваліфікації,  

обміну досвідом адвокатів, які надають БВПБ 

 

 На базі Хмельницького місцевого центру, за участю керівництва 

Регіонального центру 1 березня проведено семінар для адвокатів 

на тему: «Особливості оформлення актів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та розрахунків до них». Адвокатам 

насамперед наголошували  на необхідності дотримуватися умов 

та вимог  контрактів, зокрема в частині забезпечення належного 

чергування та отримання доручень для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Усі адвокати, які брали участь в семінарах, принагідно ділилися досвідом роботи, 

прикладами успішної практики та спільно вирішували робочі питання, які виникають під час 

співпраці з центрами з надання БВПД. 

      

http://bit.ly/2zQv9fM
http://bit.ly/2A04G04
http://bit.ly/2yVDpvr
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29 вересня начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області Кулабіна 

Марина взяла участь у семінарі для адвокатів, 

що залучаються до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, на базі 

Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Крім того, у семінарі взяли участь директор 

Шепетівського місцевого центру з надання 

БВПД Володимир Бузиль, начальник відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

місцевого центру Марина Поліщук, а також адвокати, які надають послуги в системі 

безоплатної правової допомоги. 

Марина Кулабіна розповіла адвокатам про проект стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, який 

нещодавно схвалила Рада адвокатів України. Вона наголосила, що впровадження стандартів 

якості у цивільних та адміністративних справах у роботу адвокатів дозволить врегулювати 

правові відносини адвокатів з клієнтами щодо якості правових послуг. 

 

 
01 грудня у Старокостянтинівському місцевому центрі відбулася робоча зустріч з 

адвокатами, які надають послуги в системі безоплатної правової допомоги. У заході взяв 

участь директор місцевого центру, працівники центру та начальник відділу забезпечення 

якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру 

Марина Кулабіна. Директор Старокостянтинівського місцевого центру — Олександр 

Петлюк проаналізував стан виконання доручень місцевого центру, наголосив на необхідності 

надання якісної правової допомоги клієнтам.  

27 грудня, у Кам’янці-Подільському організовано семінар для адвокатів, які 

співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, на тему: «Впровадження в системі 

безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі». Участь у семінарі взяла начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги 

та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Марина Кулабіна. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/28_01/KamPod.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/28_01/KamPod2.jpg
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Деталі тут - http://bit.ly/2CpFwZB. 

 

[2.1] Створення ефективної системи управління  

правовими знаннями та розвиток людського потенціалу  

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

ЗАВДАННЯ 2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу 

юристів місцевих центрів (відділи БППД, представництва, 

правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва 
 

27 квітня Хмельницькому проведено всеукраїнську презентацію «Як органи 

місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові потреби громад?», яка 

відбулась у Хмельницькій обласній раді.  

  

 

Детально тут -http://bit.ly/2qdzFAX. 

 

Проведення внутрішніх навчань працівників центрів з надання 

БВПД з актуальних та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 

22 травня, в Регіональному центрі з надання БВПД у Хмельницькій області провели 

семінар для працівників відділів фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 

обліку місцевих центрів на тему: “Дотримання бюджетного законодавства у сфері 

бухгалтерського обліку та узагальнення практики перевірки актів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги”. 

 
Протягом звітного періоду фахівці Регіонального центру та місцевих центрів провели 

начальні заходи у формі семінарів на актуальні теми. Так, Ольга Чорна начальниця відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу провела цікавий 

захід на тему «Дотримання гендерної рівності в Україні». На прохання колег, Олег Ісаєв 

http://bit.ly/2CpFwZB
http://bit.ly/2qdzFAX
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головний спеціаліст відділу підтримки та розвитку інфраструктури Регіонального центру 

розповів працівникам центру про «Дотримання безпеки в Інтернеті» 

Протягом року Оксана Банкова начальниця відділу комунікацій та забезпечення 

доступу до публічної інформації Регіонального центру провела навчання для всіх нових 

працівників відділів правопросвітництва й взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги місцевих центрів Хмельницької області. 

 

 
 

Організувати та провести заходи із підвищення кваліфікації 

працівників із залученням фахівців інших організацій 

22 червня на базі філії Донецького національного університету імені Василя Стуса 

"Бізнес-інноваційний центр "ДонНУ-Поділля" за ініціативи радника з питань внутрішньо 

переміщених осіб Міністерства соціальної політики у Хмельницькій області Олега 

Майданюка, фахівці місцевих центрів та Регіонального центру взяли участь у навчанні. До 

обговорення проблем захисту прав ВПО на Хмельниччині долучилися також представники 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, департаменту соціального 

захисту населення Хмельницької ОДА та громадської організації “Подільська правова ліга”. 

 
 

18 липня, на базі Хмельницького офісу Мережі правового розвитку відбувся тренінг 

"Посилення правової спроможності та розвиток громадянського суспільства на місцях – 

запорука розвитку успішних громад", у якому взяли участь в. о. директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Хмельницькій області Олена Варфоломєєва та представники 

чотирьох місцевих центрів з надання БВПД області. Мета заходу – обмін досвідом між 

представниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, державної системи 

безоплатної правової допомоги та неурядових громадських організацій в сфері посилення 

правової спроможності громад, покращення рівня доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, а також обговорення найбільш актуальних питань захисту прав учасників АТО і 

внутрішньо переміщених осіб. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/06_Cherven/29_01/%D0%92%D0%9F%D0%9E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%801.JPG


54 

 

 

  

 

Захід складався із трьох тематичних блоків: посилення правової спроможності громад 

(загальна теорія, медіація, параюристи);особливості роботи із учасниками антитерористичної 

операції; посилення правової спроможності внутрішньо переміщених осіб. Працюючи в 

групах учасники тренігу обговорили способи посилення правової спроможності громад (в 

тому числі - учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб як активних членів громад). 

 

21 грудня, спільними зусиллями Регіонального центру та Громадська організація 

«Подільська правова ліга» проведено тренінг «Актуальні аспекти захисту прав учасників 

АТО на місцевому рівні». До участі запросили насамперед працівників бюро правової 

допомоги і відділів правової інформації та консультацій місцевих центрів. 

  

 
Крім того працівники Регіонального центру протягом звітного періоду 

неодноразово брали участь у різноманітних тренінгах, актуальних зустрічах та круглих 

столах. 

 

До прикладу, протягом 4 – 6 липня 2017 року начальниця відділу організаційної 

роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру Ольга 

Чорна, взяла участь у Всеукраїнському семінарі-нараді з виконання Україною заключних 

зауважень Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). Захід організований 

Міністерством соціальної політики за підтримки Програми розвитку ООН в Україні 

(ПРООН) та Міністерства закордонних справ Данії.  

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/2/c2b6f2fc6218a3a22870d093285c3938.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/d/fd9b310efca733a404072d6398e599be.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/19_01/trening1.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/19_01/trening3.jpg
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Начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру Марина Кулабіна, взяла  участь у конференції 

«Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: покращення доступу до правосуддя в Україні», 

яка організовується  Програмою Агентства США з міжнародного розвиту (USAID) 

реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 жовтня, начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру Марина Кулабіна, взяла  участь у презентації 

досліджень Міжнародного фонду «Відродження» разом з Експертним центром з прав 

людини та Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства (Нью-Йорк) щодо ролі прокурора 

як процесуального керівника на досудовій стадії кримінального процесу. 

 

11 жовтня, фахівці Регіонального центру відвідали Вінниччину. Круглий стіл 

організував Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій області спільно з Радою 

адвокатів Вінницької області. Серед учасників заходу також й директори місцевих центрів з 

надання БВПД Вінницької області, адвокати області, та директорка Регіонального центру з 

надання БВПД у Хмельницькій області Наталія Стьопіна та інші. Під час круглого столу на 

тему «Актуальні питання застосування стандартів у системі безоплатної правової допомоги» 

вони поспілкувалися з фахівцями системи БПД, адвокатами та представниками 

правоохоронних і судових органів. 
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Детально тут - http://bit.ly/2FsaHEC. 

 

23-24 жовтня, начальниця відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Регіонального центру Топольницька Катерина взяла участь у робочій зустрічі за 

темою “Напрацювання форм та методів співпраці державних правових інститутів 

громадськості з метою попередження порушень прав людини та забезпечення їх належного 

розслідування в діяльності правоохоронних органів”, що організовується громадською 

організацією “Експертний центр з прав людини”.  

 

 
 

Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників та спеціалістів 

бюро правової допомоги 

5 жовтня, директор Регіонального центру Наталія Стьопіна на запрошення директора  

Шепетівського місцевого центру взяла участь у нараді та навчальному семінарі для 

працівників місцевого центру в тому числі відділів бюро правової допомоги. 

http://bit.ly/2FsaHEC
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/images/articles/10.2017/ROB1.jpg
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 Детально тут - http://bit.ly/2zDVaSK. 

 

 

28 листопада у Кам’янець-Подільському місцевому центрі відбулась робоча нарада, 

під час якої обговорили питання матеріально-технічного забезпечення місцевого центру та 

бюро правової допомоги, проаналізували фінансові показники місцевого центру за 2017 рік 

та планове використання бюджетних коштів. 

Йшлося також про підготовку локального 

плану заходів надання безоплатної правової 

допомоги на 2018 рік та забезпечення 

виконання правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!»  

У ході наради обговорили найбільш 

проблемні питання, що виникають у 

працівників місцевого центру, зокрема ті, що 

стосуються перевірки актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, які 

адвокати подають до місцевих центрів.  

За підсумками наради були внесені пропозиції 

щодо необхідних заходів для поліпшення 

роботи місцевого центру та бюро правової 

допомоги. 

Після наради Наталія Стьопіна провела 

навчання з працівниками місцевого центру, 

зокрема бюро правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

Організувати та здійснити робочі поїздки до регіональних та/або  

місцевих центрів з  метою обміну досвідом 

 
Вінниця. 11—13 жовтня. Досвід переймали директорка Регіонального центру з 

надання БВПД у Хмельницькій області Наталія Стьопіна та начальниця відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Ольга Чорна. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/10_Zhovten/09_01/DSCN0090.JPG
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/10_Zhovten/09_01/DSCN0090.JPG
http://bit.ly/2zDVaSK
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/10_Zhovten/09_01/DSCN0095.JPG
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Чернігів. 19—21 жовтня. Досвід переймали головний бухгалтер Регіонального 

центру Наталія Купцова та головний спеціаліст відділу інфраструктури Олег Ісаєв. 

 

Ужгород. 1—4 листопада. Досвід переймали начальниця відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Оксана Горобець та начальниця 

відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Марина Кулабіна. 
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Рівне. 9 листопада. Досвід переймали начальниця відділу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення діяльності та персоналу Ольга Чорна і начальниця відділу 

комунікацій і забезпечення доступу до публічної інформації Оксана Банкова. 

 

Детально тут - http://bit.ly/2Funo1P. 

 

Робоча група Хмельницького місцевого центру на чолі із 

директором Григорієм Гоцьким 14 грудня відвідали Рівненський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В 

ході візиту працівники Хмельницького місцевого центру 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. Поділилися власними 

напрацюваннями у зазначених напрямках роботи. За результатами 

робочого візиту прийнято рішення запозичити систему оформлення 

наглядної агітації місцевого центру, централізованого встановлення 

скриньок для відгуків в МЦ та бюро правової допомоги, зміцнення кадрового складу відділу 

організаційної роботи та організації надання відпусток працівникам, централізованого 

виготовлення візитівок місцевого центру для поширення через бюро правової допомоги. 

http://bit.ly/2Funo1P
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Крім того, до Регіонального центру з метою обміну досвідом завітала директорка 

Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області Ірина Хондогій.  

 

 
 

 

Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 

 

ЗАВДАННЯ 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими 

центрами БПД, прийняття управлінських рішень 

 
 

Директорка Регіонального центру протягом року брала участь у засіданнях колегії при 

Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. А також 17 лютого 

директорка взяла участь у розширеному засіданні колегії Міністерства юстиції України. 

 

08 серпня директорка Регіонального центру взяла участь у нараді з Міністром 

юстиції України на базі ГТУЮ у Хмельницькій області з використанням засобів системи 

відеоконференцзв'язку. 

 

На виконання Доручення Міністра юстиції України від 

09.08.2017 №102/1/48-17, задля забезпечення якісного 

та повноцінного захисту прав аграріїв від спроб 

рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого та 

ефективного реагування на будь-які незаконні дії, що 

мають на меті протиправне захоплення їхнього майна, 

та оперативного надання безоплатної правової 

допомоги. 
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Організація, проведення та участь у засіданнях Керівної ради 

директорів 

 
На виконання завдань центрів з надання БВПД Хмельниччини та плану діяльності 

керівної ради на 2017 рік, організовано та проведено протягом року 10 засідань керівної ради. 

 

 

 

Забезпечення контролю за цільовим використанням  

коштів та майна МЦ, ведення ними бухгалтерського обліку,  

складання  та подання статистичної звітності 
 

Головним бухгалтером Регіонального центру Наталією Купцовою протягом четвертого 

кварталу 2017 року, відповідно до затвердженого плану, проведено моніторинги щодо 

цільового використання коштів та майна місцевими центрами Хмельницької області, ведення 

ними бухгалтерського обліку, складання  та подання статистичної звітності. 

 

 
 

ЗАВДАННЯ 3.3. Управління людськими ресурсами 

 

Організація та проведення спільних навчальних семінарів з 

підвищення кваліфікації, професійного рівня працівників місцевих 

центрів 

Працівники місцевих центрів пройшли навчання у школі-тренінг для учасників АТО 

та провайдерів безоплатної правової допомоги “Основні аспекти подолання юридичних та 

психологічних проблем учасників АТО на рівні громади”, де також взяли участь ветерани 

війни, члени їхніх сімей та правозахисники. 



62 

 

 

Деталі тут - http://bit.ly/2DMgHI1. 

 
21 вересня, працівники бюро правової допомоги, а також місцевих центрів, які 

безпосередньо працюють із клієнтами, побували на одноденному каскадному тренінгу для 

фахівців системи БПД Хмельниччини з кримінально-правових та кримінально-

процесуальних питань. 

Захід організували за підтримки проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи 

кримінальної юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового сприяння уряду Данії. 

Тренерами виступили адвокати Олександр Стьопін та Оксана Барилюк. З вітальним словом 

до учасників заходу звернулася директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Хмельницькій області Наталія Стьопіна. 

 

 
 

Під час тренінгу розглянули такі питання, як подання заяви про злочин, статус та 

права потерпілого; правова допомога при домашньому насильстві; цивільний позов у 

кримінальному процесі; права підозрюваного/обвинуваченого; вразливі категорії осіб; 

виклики слідчого, прокурора, суду; права та обов’язки свідків; арешт майна (права 

підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб); затримання в кримінальному провадженні; 

правова допомога при жорстокому поводженні з затриманими; адміністративне затримання; 

запобіжні заходи; виконання вироку; видача Україні засуджених в інших країнах; доступ до 

медичної допомоги в місцях несвободи; оскарження дій, бездіяльності, рішення слідчого, 

прокурора на досудовому розслідуванні; реалізація права на безоплатну правову допомогу. 

Після кожного блоку теоретичних питань юристам пропонували виконати практичне 

завдання, застосувавши отримані знання. 

 

ЗАВДАННЯ 3.4. Моніторинг діяльності 
 

Моніторинг діяльності МЦ та забезпечення надання методичної та практичної 

допомоги в організації роботи щодо виконання покладених функцій та завдань 

На виконання вимог наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 

25.07.2016 року № 175 “Про затвердження Порядку організації оперативного планування та 

http://bit.ly/2DMgHI1
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/22_02/тренінг3.jpg
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/09_Veresen/22_02/тренінг4.jpg
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моніторингу діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень” працівниками Регіонального центру проведено моніторинги 

діяльності центрів та відділів бюро правової допомоги. 

Робочою групою було здійснено 12 моніторингів у місцевих центрах та 24 

моніторинги відділів бюро правової допомоги (працівником відділу моніторингу діяльності 

місцевих центрів). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/images/img/novyny/2017/12_Hruden/18_01/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B31.jpg
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року регіональним 

центром з надання БВПД у Хмельницькій області було видано 2194 доручення 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 19  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 470  – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 1289  – для здійснення захисту за призначенням;  

• 71  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

• 118 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

• 0  – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

• 118  – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

• 109  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

•  

Діаграма 1. Кількость виданих доручень поквартально за ІІI та ІV квартали 2017 

року у порівнянні з ІІI та ІV кварталами 2016 року 
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Діаграма 2. Розподіл осіб за 2017 рік з наростаючим підсумком 
 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання 

БВПД в розрізі категорій осіб 

 

 

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень поквартально 

І 

кварта

л 

ІІ 

кварта

л 

ІІІ 

кварта

л 

І V  

квартал  
Разом за  

рік 

1 
Особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання            АЗ 
6 3 7 3 19 

2 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою                                                     КЗ 

118 108 122 122 470 

3 
Для здійснення захисту за призначенням 

                                                                 ЗЗП 
 

304 349 317 319 1289 

4 
Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних  ОПД 

провадженнях 

12 11 27 21 71 

5 
У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру            ПЗМХ 

23 35 35 25 118 

6 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 

537 КПК 

29 32 31 26 118 

7 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні      засуджені 
військовослужбовців або обмеження волі 

21 35 18 35 109 

Разом за всіма категоріями осіб 513 573 557 551 2194 
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 [2.2] Результативні показники діяльності регіонального центру. 

 
За період з 1 січня по 29 грудня  2017 року місцевими центрами з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 23 423 звернення клієнтів. Для 20 935 громадян було надано первинну 

правову допомогу, а 2570 громадян подали звернення про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 2259 

рішень про надання БВПД. На виконання зазначених рішень видано 1690 доручень 

адвокатам та 543 - штатним працівникам для оформлення процесуальних документів та 

представництва інтересів клієнтів у суді. По 93 письмовим зверненням  у наданні БВПД було 

відмовлено. 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі 

МЦ 

№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

 квартал 

Разом за  

2017 рік 

1 Кам'янець-Подільський 

МЦ 
1140 971 1031 1077 4219 

2 Старокостянтинівський 

МЦ 
1140 1083 1035 1015 4273 

3 Хмельницький МЦ 2227 1756 1993 2015 7991 

4 Шепетівський МЦ 1687 1577 1687 1989 6940 

Разом за всіма місцевими 

центрами 

6194 5387 5746 6066 23423 

 

Діаграма 3. Поквартальна кількість зареєстрованих звернень клієнтів за І, ІV кв. 

та за весь 2017рік у порівнянні із І, ІV кв. та весь 2016 рік  
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Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ  

 

№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість 

зареєстрова

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультац

ій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількіс

ть 

рішень 

про 

наданн

я 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

1 Кам'янець-

Подільський МЦ 
4219 3709 484 470 359/110 

2 Старокостянтинівсь

кий МЦ 
4273 3948 325 286 183/106 

3 Хмельницький МЦ 
7991 7028 1071 906 737/118 

4 Шепетівський МЦ 
6940 6250 690 597 411/209 

Всього 23 423 20 935 2570 2259 1690/543 

 

Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за 2017 рік  в розрізі МЦ 

 

34%

30%

18%

18%

Кількість звернень до МЦ

Хмельницький МЦ

Шепетіський МЦ

Старокостянтинівський МЦ

Кам'янець-Подільский МЦ

 
 

 

Протягом 2017 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше 

зверталися з наступних питань: іншого цивільного 4482 (19,1%), соціального 

забезпечення 3417 (14,6%), сімейного 3028 (13%), спадкового 2535 (10,8%), земельного 

2368 (10,1%), з інших питань 1807 (7,7%), трудового 1222 (5,2%),  житлового 1217 

(5,2%), договірного 1143 (5%), адміністративного 1004 (4,3%), питань виконання судових 

рішень 980 (4,1%), та з неправових питань 207 (0,9%)  від загальної кількості. 
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Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань звернення 

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом 

за  

2017 рік 

1 соціальне забезпечення 840 675 967 933 3417 

2 іншого цивільного права 1164 1078 1015 1225 4482 

3 спадкового права 688 577 629 641 2535 

4 земельного права 638 612 525 593 2368 

5 сімейного права 762 689 762 815 3028 

6 Інші питання 501 416 421 469 1807 

7 житлового права 334 269 304 310 1217  

8 договірного права 317 258 265 303 1143 

9 трудового права 369 271 285 297 1222 

10 адміністративного права 267 242 234 261 1004 

11 виконання судових рішень 278 256 204 242 980 

12 Неправове питання 58 49 43 57 207 

Разом 6216 5392 5654 6146 23410 

 

Діаграма 5. Розподіл звернень клієнтів за 2017 рік за категорією питань 

 

19,10%

14,60%

13%
10,80%

10,10%

7,70%

5,20%

5,20%

5,00%
4,30%

4,10%

0,90%

Кількість звернень за 2017 рік

інше цивільне

соціальне забезпечення

сімейне

спадкове

земельне

з інших питань 

трудове

житлове

договірне

адміністративне

виконання судових рішень 

 
 

Більшість звернень клієнтів надійшло від жінок — 11 921 звернень (61%), від 

чоловіків — 7788 (39 %). 

 

 

 



69 

 

Діаграма 6. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за 

статтю 

 

 
 

Залежно від віку, до центрів та бюро правової допомоги звернулись особи: від 35 до 60 

років — 9710 (49,2%); від 18 до 35 років — 4515 (23%); понад 60 років — 5411 (27,4%); до 

18 років — 71 (0,4%). 

Діаграма 7. Розподілу клієнтів за віком 

 

 
 

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, щодо яких 

прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від малозабезпечених осіб 

(середньомісячний дохід особи не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 1552 

(66,4%), інвалідів – 472 (20,2%), ветеранів війни – 260 (11,1%), внутрішньо переміщених 

осіб – 53 (2,3%). 
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Діаграма 8. Розподіл клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 

 
 

Крім цього, місцевими центрами, в тому числі відділами бюро правової допомоги, 

протягом 2017 року: 

● здійснено 914 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 359 дистанційних 

пунктів (кількість раз безпосередньої дії пунктів) доступу до безоплатної правової допомоги 

та кількість діючих дистанційних пунктів доступу до БПД 64; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 3399 

особи, в тому числі 2245 особа звернулася за отриманням правових консультацій та 

роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 1154 особа до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 521 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 1840 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 501 інформаційних  матеріали з питань надання БВПД. 

● надано 302 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Поквартальна інформація 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 

дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

№ 

з/

п 

Перелік місцевих 

центрів 

 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих 

дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

 квартал 

Разом за  

2017 рік 

1 Хмельницький МЦ  75/296 108/257 100/265 101/236 384/1054 
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2 Шепетівський МЦ 39/211 36/170 37/153 39/187 151/721 

3 
Старокостянтинівський 

МЦ 
41/128 30/145 36/156 39/120 146/549 

4 
Кам’янець-Подільський 

МЦ 
51/127 48/94 

70/112 64/156 

 
233/489 

5 Всього 206/762 222/666 243/686 243/699 914/2813 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

№ 

з/

п 

Перелік місцевих 

центрів 

 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та 

установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено 

співпрацю 

І квартал 
ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 
ІV 

 квартал 

Разом за  

2017 рік 

1 Хмельницький МЦ  112 60 48 37 257 

2 Шепетівський МЦ 27 28 16 14 85 

3 
Старокостянтинівський 

МЦ 
1 30 

38 36 
105 

4 
Кам’янець-Подільський 

МЦ 
26 33 7 8 74 

5 Всього 166 151 109 95 521 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 

матеріалів з питань надання БВПД (в тому числі РЦ) 

№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у 

ЗМІ 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 
За рік 

1. 
РЦ 56 26 23 74 179 

2. 
Кам’янець-Подільський 

МЦ 
18 13 7 20 58 

3. Старокостянтинівський 

МЦ 
6 10 14 24 53 

4. Хмельницький МЦ 55 29 22 68 174 

5. Шепетівський МЦ 55 35 48 78 216 

Разом за всіма МЦ та РЦ 178 125 114 264 680 
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Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в 

розрізі МЦ 

№ 

з/

п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

 квартал 

Разом за  

2017 рік 

1 Хмельницький МЦ  198 140 71 203 612 

2 Шепетівський МЦ 165 59 78 173 475 

3 Старокостянтинівський 

МЦ 
68 55 48 97 268 

4 Кам’янець-

Подільський МЦ 

124 114 112 135 485 

5 Всього 555 368 309 608 1840 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал 

ІІІ 

кварта

л 

ІV 

 квартал 

Разом за  

2017 рік 

1 Хмельницький МЦ  14 10 7 6 37 

2 Шепетівський МЦ 12 20 43 83 158 

3 Старокостянтинівський 

МЦ 
5 48 19 16 88 

4 Кам’янець-Подільський 

МЦ 
11 2 3 3 19 

5 Всього 42 80 72 108 302 
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу 

 

З 01 січня по 31 грудня 2017 року центри з надання БВПД у Хмельницькій області 

були фактично профінансовано на 9 682,5тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 

допомоги», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний 

період, та на 4 950,2 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата 

послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від 

передбачених кошторисом видатків на даний період. 

Діаграма 9. Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн. 
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З 01 січня по 31 грудня 2017 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 

БВПД становили 4 950,2 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані 

послуги адвокатів станом на 31 грудня 2017 року становив 4 950,2 тис. грн. Кредиторська 

заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 0,00 тис. грн.  

Діаграма 10. Співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів за 

2017 рік з наростаючим підсумком до касових видатків за 2016 рік 
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Діаграма 11. Співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів та 

зареєстрованих фінансових зобов’язань за 2017 рік з наростаючим підсумком до річного 

кошторису на 2017 рік 
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Так, з 1 січня по 31 грудня 2017 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 

дорученням по кримінальним провадженням становили 3 826,66 тис. грн., що становить 

77,3 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по 

цивільно-адміністративним справам – 1 123,58 тис. грн. (22,7 % відповідно). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 

адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-

адміністративним справам 

 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

Разом 

за  

2017 рік 

1 Захист за призначенням 419,9 

2 

752,95 

3,35 

787,32 514,0 

 

2 474,17 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 2,0 

 

3,35 6,55 6,59 18,49 

3 
Адміністративне затримання/адміністративний 

арешт 
1,0 0,9 1,51 

0,95 4,36 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 199,8 347,8 334,61 263,40 1 145,61 

5 

Цивільні/адміністративні справи (особам, 

зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про 

БПД", місцеві центри) 

164,5 382,1 272,75 

304,23 1 123,58 

6 

Засудженим до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

7,81 35,3 37,46 
33,64 114,21 

7 

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях 

щодо продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного 

характеру у процедурах, пов’язаних з видачею 

особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом 

питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПКУ 

24,42 17,0 8,99 

 

19,41 

 

 

69,82 

 

 

8 Разом  819,43 1 539,40 1 449,19 1 142,22 4 950,24 


