
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Плану надання безоплатної правової допомоги  

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у І кварталі 2016 року 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально незахищеним верствам населення 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги забезпечено роботу мобільних та дистанційних пунктів 

консультування громадян. 

 Так, на території юрисдикції Старокостянтинівського місцевого центру діє 

13 дистанційних пунктів консультування громадян. 

 Протягом першого кварталу 2016 року Старокостянтинівським місцевим 

центром було здійснено 37 виїздів мобільних пунктів консультування громадян, 

надано консультації та роз'яснення законодавства 196 громадянам та прийнято 27 

звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 Наприклад, з метою розширення доступу до БПД для громадян похилого 

віку та інвалідів Старокостянтинівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування громадян та прийому документів місцевим центром в 



приміщенні Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів, що знаходиться за адресою: Старокостянтинівський район, с.Самчики, 

пров. Польовий 2.  Працівниками Старокостянтинівського місцевого центру було 

надано консультації та роз'яснення чинного законодавства для 5 громадян. 

 

[1.2] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними 

 Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з адвокатами організовано та проведено 1 семінар за участю адвокатів. 

 Так, 12.03.2016 року у приміщенні Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано та 

проведено семінар для адвокатів, які нещодавно долучилися до системи 

безоплатної правової допомоги, на тему “Оплата послуг адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних 

справах”. На семінарі адвокатів ознайомлено з вимогами до підготовки актів 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та оформлення додатків до 

них, а також роз'яснено, як розраховувати розмір винагороди за надання правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

 

[1.3] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 



 З метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та жертв 

насильства в сім'ї 27 січня 2016 року 

працівники Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

взяли участь у семінарі, що проходив в  Антонінській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернат Хмельницької обласної ради на якому були 

присутні заступники директорів шкіл-інтернатів по Хмельницькій області, аби 

поінформувати їх стосовно доступу до якісної безоплатної правової допомоги. З 

метою забезпечення вільного та рівного доступу малозабезпечених категорій 

громадян до безоплатної правової допомоги начальник відділу пепередньої 

роботи з клієнтами Віта Сучок розповіла про основні напрями роботи 

Старокостянтинівського МЦ з НБВПД, зупинилась на роз'ясненні Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу” в частині її надання соціально незахищеним 

категоріям громадян у цивільних та адміністративних спорах, відповіла на 

запитання учасників семінару стосовно порядку звернень громадян до місцевого 

центру. 

 Також слід зазначити, що 29 січня 2016 року в.о. директора 

Старокостянтинівського місцевого центра з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Петлюк та головний спеціаліст відділу  взаємодії 

з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Євгеній Грабчук 

прийняли участь у черговому зібранні членів громадської організації “учасники 

АТО міста Старокостянтинова”.  Під час зустрічі представниками центру було 

доведено до відома інформацію про Старокостянтинівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, роз'яснений порядок 

звернення до Старокостянтинівського МЦ, перелік суб'єктів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Крім того, представники 

Старкоостянтинівського місцевого центру, під час виступу, детально зупинились 

на роз'яснені Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” в частині реалізації учасників АТО права на землю та житло, 

забезпечення їх ліками та лікарськими засобами та порядку укладення та 

припинення  контрактів. 

 В рамках договору про співпрацю між Хмельницьким благодійним фондом 

“Хесед Бешт” та регіональним, місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області 12 лютого 2016 року 



працівники Старокостянтинівського місцевого центру провели зустріч із 

членами Старокостянтинівського представництва Хмельницького благодійного 

фонду “Хесед Бешт”. В ході зустрічі, аби поінформувати присутніх стосовно 

доступу до якісної безоплатної правової допомоги,  представники центру, 

розповіли про основні напрями роботи Старокостянтинівського МЦ з НБВПД, 

зупинилась на роз'ясненні Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в 

частині її надання соціально незахищеним категоріям громадян у цивільних та 

адміністративних справах. 

 В рамках співпраці між Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та Старокостянтинівським 

міськрайонним центром зайнятості 22 лютого 2016 року було  проведено семінар 

для внутрішньо-переміщених осіб, які перебувають на обліку в 

Старокостянтинівському міськрайонному центрі зайнятості, аби поінформувати 

їх стосовно доступу до якісної безоплатної правової допомоги. 

17.03.2016 року головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Євгеній Грабчук провів ряд 

зустрічей, а саме: з начальником юридичного відділу апарату Красилівської РДА, 

начальником Красилівського районного управління юстиції, начальником 

управління соціального захисту населення Красилівської РДА та начальником 

служби у справах дітей Красилівської РДА на яких було обговорено питання 

взаємодії суб'єктів надання первинної та вторинної правової допомоги 

відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” та подальшої 

співпраці спрямованої на сприяння наданню якісної первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги мешканцям міста та району. 



 23 березня 2016 року в.о. директора Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Петлюк 

взяв участь у черговому засіданні районної міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової освіти населення. До порядку денного засідання були 

включені такі питання: 

1) про організацію та проведення роботи з підвищення рівня правових 

знань педагогічних працівників; 

2) стан проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи та практичних 

заходів в напрямку формування системи 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

3) актуальні питання профілактики 

насилля в дитячому середовищі; 

4) про затвердження інформаційного 

матеріалу: “Порядок надання статусу 

учасника бойових дій”. 

В.о. директора Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр 

Петлюк проінформував присутніх про 

діяльність Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та виступив 

з доповіддю “Стан проведення 

інформаційно-роз'яснювальної 

роботи та практичних заходів в 

напрямку формування системи 

безоплатної вторинної правової 

допомоги”. 

 

 

 

 

 

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

З метою належного та якісного висвітлення інформації Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було розроблено та 

направлено інтеграторам методичні рекомендації на тему “Робота з медіа”. 

Крім того, проведено навчання з працівниками відділів взаємодії з 



суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, щодо 

забезпечення виконання вимог методичних рекомендацій при роботі зі ЗМІ. 

На виконання плану заходів з реформування територіальних органів 

Міністерства юстиції України та розвитку системи  надання безоплатної правової 

допомоги затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 

2015 року № 2748/5 Регіональним центром спільно з місцевими центрами та 

представниками ГТУЮ у Хмельницькій області здійснено протягом кварталу 

обстеження основних засобів та приміщень, що перебувають у користуванні 

районних управлінь юстиції, з метою визначення їх придатності для 

забезпечення діяльності бюро правової допомоги. 

04.01.2016 року між Старокостянтинівським місцевим центром та 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової  допомоги у 

Хмельницькій області проведено Skype - нараду де обговорено питання щодо 

узгодження планів надання  безоплатної вторинної правової  допомоги. 

22.02.2016 року між Старокостянтинівським місцевим центром та 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової  допомоги у 

Хмельницькій області проведено Skype – нараду, на якій обговорено питання 

дотримання працівниками місцевих центрів чинного законодавства у сфері 

надання безоплатної правової допомоги, методичних рекомендацій щодо 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

З метою покращення роботи щодо якості та повноти прийняття актів БВПД 

з додатками, перевірки їх комплектності, правильності розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД між Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання БВПД та Регіональним центром з надання БВПД у 

Хмельницькій області 28.03.2016 року було проведено  Skype – нараду. 

 

 [1.6] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 

виконання їх функцій 

Протягом першого кварталу 2016 року відділом взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги розроблено довідкову базу 

даних та засобів зв'язку з місцевими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та всіма партнерами з якими налагоджена співпраця. 

Щомісячно за підсумками звернення осіб до Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на сторінці 

Facebook місцевого центру висвітлювались консультації та роз'яснення правових 

питань з якими громадяни найчастіше звертаються до місцевого центру. 



Окрім цього, Старокостянтинівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розроблено методичні рекомендації з 

трудового законодавства на тему: “Порядок звільнення з роботи працівників 

підприємств, установ та організацій”. 

 

[1.6] Взаємодія із засобами масової інформації 

З метою широкого інформування населення про систему безоплатної 

правової допомоги на території юрисдикції Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом першого 

кварталу 2016 року здійснювалась співпраця з наступними ЗМІ: 

Старкоостянтинівська міська газета “Наше місто”, Старокостянтинівська 

районна газета “Життя Старокостянтинівщини”, Красилівська районна газета 

“Красилівський вісник”, Теофіпольська районна газета “Життя Теофіпольщини” 

та з КП “районна радіокомпанія Старокостянтинівської районної ради 

Хмельницької області”. 

Протягом звітного періоду Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було опубліковано 12 

інформаційних матеріалів щодо функціонування системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.2] Результативні показники діяльності Старокостянтинівського 

місцевого центру 

За період з 01.01.2016 до 31.03.2016 року Старокостянтинівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 

78 звернень клієнтів, що звернулися по правову допомогу 

Найбільше звернень за звітний період було зареєстровано від 

малозабезпечених осіб 59 (76 %), та інвалідів 19 (24%). 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право 

на БВПД. 

 

 



Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком. 

 

особи, середньомісячний 
сукупний дохід сім'ї 
нижчий суми прожиткового 
мінімуму

інваліди

жінки

чоловіки



 

В звітному періоді клієнти зверталися з питань: спадкового права 57(22%), 

земельного права 41(16%), соціального забезпечення 37(14%), сімейного права 

36(14%), інше цивільне 25(10%), трудове право 24(10%), житлове право 22(9%), 

договірне право 8(3%), виконання судових рішень 4(2%). 

Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період 

за категорією питань 

 

Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 

- здійснено 37 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 13 

до 18 років

від 18 до 35 років

від 35 до 60 років

понад 60 років

Соціальне забезпечення

Спадкове

Сімейне

Трудове

Земельне

Договірне

Житлове

Інші цивільні

виконання судових рішень



дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів 

склала 196 чоловік, в тому числі 15 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 196 осіб 

до мобільних консультаційних пунктів; 

- надано методичну допомогу 39 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 77 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

 


