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 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 
 
 [1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремими 

фізичними особами на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад за рахунок внутрішніх ресурсів системи. 
 
 05 січня 2017 року в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

відділу «Красилівське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги працівниками бюро 

проведено виїзний прийом громадян на базі Печеської сільської ради для надання 

правової допомоги та юридичних консультацій жителям громади. Звернення, зокрема, 

стосувалися оформлення субсидій, соціального забезпечення та земельного права 

зокрема порушень договорів оренди землі. 
 Під час перебування у сільській місцевості працівниками Бюро була проведена 

робоча зустріч із трудовими колективами: Печеської загальноосвітньої школи I-IІІ 
ступенів, дитячого садочка “Сонечко”, сільської бібліотеки, ФАПУ та сільського 

будинку культури, аптеки а також проінформували присутніх про порядок отримання 

первинної і вторинної правової допомоги, також провели вуличне інформування 

населення. 

 
 16 січня 2017 року в.о. директора Старокостнятинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Старокостянтинівський 

місцевий центр) Олександр Петлюк та працівник Центру провели робочу зустріч з 

начальником управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради Анатолієм Пасічником та трудовим колективом управління освіти виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради. Під час робочої зустрічі доведено до 

відома інформацію про роботу Старокостянтинівського місцевого центру, порядок 

звернення до центру громадян, перелік категорій громадян, які мають право на 
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безоплатну вторинну правову допомогу та обговорено порядок та періодичність 

здійснення правопросвітницької діяльності в Старокостянтинівських ЗОШ.  
  

17 січня 2017 року в.о. директора Старокостянтинівського місцевого центру 

Олександром Петлюком та головним спеціалістом відділу представництва Оленою 

Лямець забезпечено роботу дистанційного консультаційного пункту громадян в 

приміщенні Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості.  
 Під час прийому громадян, з метою отримання роз'яснень чинного 

законодавства з правовими питаннями до фахівця звертались троє громадяни з питань 

земельного законодавства, соціального захисту. Також, відвідувачам доведено до 

відома інформацію про роботу Старокостянтинівського місцевого центру, порядок 

звернення до центру громадян та перелік категорій громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 
 По завершенню роботи дистанційного консультаційного пункту громадян в.о. 

директора Старокостянтинівського місцевого центру Олександр Петлюк провів 

робочу зустріч з Лесею Фесун - директором Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості, на якій обговорили питання подальшої співпраці та спланували 

подальше проведення семінарів та круглих столів. 
 18 січня 2017 року в.о. директора Олександр Петлюк та начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги (далі – інтегратор) Євгеній Грабчук та начальник відділу правової 

інформації та консультацій Віта Сучок відвідали Старокостянтинівський професійно-
технічний ліцей. В ході візиту працівниками Старокостянтинівського місцевого 

центру проведено для студентів третього курсу лекцію на тему: “Цивільні права та 

обов'язки неповнолітніх” та доведено інформацію про роботу Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 По завершенню лекції Олександр Петлюк провів робочу зустріч з директором 

Старокостянтинівського професійно-технічного ліцею Сергієм Кучеруком на якій 

обговорили питання взаємодії між Центром та Ліцеєм. 
 20 січня 2017 року головний спеціаліст Старокостянтинівського місцевого 

центру спільно з заступником голови Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації Олегом Борикіном в приміщенні Старокостянтинівської РДА провели 

тренінг для сільських голів Старокостянтинівського району. 
Фахівець місцевого центру роз'яснив для сільських голів порядок надання 

безоплатної первинної правової допомоги та довів до відома інформацію про зміни у 

Законі України “Про безоплатну правову допомогу”, а саме в частині розширення 

суб'єктів на право отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

24 січня 2017 року інтегратором Старокостянтинівського місцевого центру з 

директором Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості Лесею Фесун 

проведено виїзний прийом громадян в приміщеннях Огієвської та Великомацевицької 

сільських рад, що у Старокостянтинівському районі. Спеціалістом 

Старокостянтинівського місцевого центру прийнято 16 громадян з питаннями 

правового характеру. Під час прийому громадянам надавались консультації та 

роз'яснення з питань земельного законодавства, соціального захисту та соціального 
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забезпечення та переоформлення спадщини. Крім того, для сільських голів доведено 

до відома інформацію про зміни у Законі України “Про безоплатну правову допомогу 

” в частині розширення кола суб'єктів на право отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
Того ж дня,  спеціалістом  Старокостянтинівського місцевого центру проведено 

правопросвітницький захід для трудового колективу Великомацевицького НВК, під 

час якого роз'яснено порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

перелік суб'єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 
 26 січня 2017 року працівниками відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” начальником відділу Оксаною Карнась та головним спеціалістом Ігорем 

Мудь Старокостянтинівського місцевого центру здійснено виїзд до Яворовецької 
сільської ради. В результаті виїзду прийнято 5 осіб та надано юридичні консультації з 

питань позбавлення батьківських прав, оформлення спадщини, соціального 

забезпечення, порушень при виконанні договорів оренди землі, пенсійного 

забезпечення. По закінченню прийому проведено робочі зустрічі з трудовими 

колективами Яворовецької сільської ради, Яворовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, дитячого садочка “Малятко”, сільської бібліотеки, ФАПу, сільського будинку 

культури, аптеки та проінформовано присутніх про порядок отримання первинної і 

вторинної правової допомоги, роз'яснено зміни до законодавства про отримання 

правової допомоги від 04.01.2017 року. 
 27 січня 2017 року працівниками відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги», а саме начальником Людмилою Коберою та головним спеціалістом 
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Тетяною Віркун взято участь у проведенні спільного інформаційного семінару для 

безробітних на тему «Легальна зайнятість», який проводився на базі Теофіпольського 

районного центру зайнятості. 
 Зокрема, присутнім роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують 

право громадян на безоплатну правову допомогу, а саме щодо основних змін, що були 

внесені до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», в частині розширення 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначення рівня 

малозабезпеченості осіб. На завершення семінару присутні отримали кваліфіковані й 

змістовні відповіді на свої запитання. 
 02 лютого 2017 року інтегратором Євгенієм Грабчуком Старокостянтинівського 

місцевого центру проведено прийом громадян в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної адміністрації. В 

ході прийому до працівника звернулося троє громадян Старокостянтинівщини, які 

отримали правові консультації та роз'яснення норм чинного законодавства з питань 

щодо виготовлення документів на будинок, розірвання трудового договору з 

ініціативи власника, наслідків накладення арешту на земельну ділянку (пай). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 07 лютого 2017 року працівником Старокостянтинівського місцевого центру 

спільно з працівниками відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 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”. Спеціалістом 

місцевого Центру роз'яснено для членів громадської організації порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та доведено до відома 

інформацію про зміни у Законі України “Про безоплатну правову допомогу”, а саме в 

частині розширення суб'єктів на право отримання безоплатної вторинної правової 
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допомоги. По завершенню тренінгу між громадською організацією ветеранів війни та 

учасників АТО “Патріоти Красилівщини” та Старокостянтинівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладено договір про 

співпрацю. 
 Спеціалістом місцевого Центру роз'яснено для членів громадської організації 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та доведено 

до відома інформацію про зміни у Законі України “Про безоплатну правову 

допомогу”, а саме в частині розширення суб'єктів на право отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. По завершенню тренінгу між громадською 

організацією ветеранів війни та учасників АТО “Патріоти Красилівщини” та 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги укладено договір про співпрацю. 
08 лютого 2017 року в приміщенні Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості представниками даного центру зайнятості та спільно з 

представниками Старокостянтинівського міського Кризового центру проведено 

тренінг для учасників АТО на тему: “Пільги для осіб, які підпадають під дію Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту”. 
Спеціалістами Старокостянтинівського місцевого центру інтегратором Євгенієм 

Грабчуком та головним спеціалістом відділу представництва Оленою Лямець 

роз'яснено для присутніх порядок надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги та доведено до відома інформацію про зміни у Законі України 

“Про безоплатну правову допомогу”, а саме в частині розширення суб'єктів на право 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  
09 лютого 2017 року працівниками відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» начальником Людмилою Коберою та головним спеціалістом Тетяною 

Віркун проведено спільний семінар-навчання для керівників самостійних структурних 

підрозділів Теофіпольської районної державної адміністрації, окремих установ та 

організацій Теофіпольського району на тему: «Безоплатна правова допомога: реалії 

нашого часу», який відбувся під керівництвом т.в.о. заступника голови Теофіпольсьої 
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райдержадміністрації Мирослави Майдан. 
 

Зокрема, учасникам заходу роз’яснено норми чинного законодавства, що 

забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу, а саме – доведено до 

відома присутніх основні зміни, що були внесені до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», в частині розширення суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, визначення рівня малозабезпеченості осіб. 
 
Крім цього, присутніх проінформовано про основні статистичні дані щодо 

кількості осіб, які звернулися до бюро за первинною та вторинної правовою 

допомогою, категорії питань, які потребували роз’яснень, а також наголошено на 

важливості налагодження тісної співпраці з соціальними партнерами, а саме – 
управліннями соціального захисту та ПФУ щодо направлення до відділу суб’єктів 

права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. 
 17 лютого 2017 року головним спеціалістом відділу «Красилівське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру Ігорем Мудь у 
Красилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 проведено лекцію на тему: 

“Поняття шахрайства. Як не стати жертвою шахраїв”. 
 22 лютого 2017 року в приміщенні Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості Євгеній Грабчук - інтегратор, головний спеціаліст відділу 

представництва Олена Лямець та представники Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості взяли участь у тренінгу для осіб з інвалідністю та 

ВПО де роз'яснили для присутніх порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги та довів до відома інформацію про зміни у Законі 

України “Про безоплатну правову допомогу”, а саме в частині розширення суб'єктів 

на право отримання безоплатної вторинної правової допомоги. По завершенню 

тренінгу всім присутнім роздано інформаційні матеріали. 
 27 лютого 2017 року головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру Тетяною Віркун 

проведено правоосвітній захід на базі ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-
промисловий ліцей» у формі семінару зі студентами III курсу, які мали змогу 

дізнатись про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх, а 

також про особливості функціонування системи безоплатної правової допомоги. 
 Під час семінару студенти аналізували й розв’язували правові ситуації щодо 

кримінальних та адміністративних правопорушень, обмірковували над причинами 

скоєння злочинів, обговорювали особливості відповідальності за порушення 

адміністративного і кримінального законодавства. 
 Кожен з учасників мав можливість висловити свою думку, своє розуміння як 

правомірно діяти і захищати свої права, використовуючи правничі можливості та 

механізми нормативно-правових документів. На завершення семінару усім присутніх 

роздано інформаційні матеріали та довідкову інформацію про діяльність Бюро. 
 09 березня 2017 року інтегратор Євгеній Грабчук та заступник начальника 

відділу правової інформації та консультацій Ірина Вовнянко Старокостянтинівського 

місцевого центру забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту громадян в 

приміщенні Миролюбненської сільської ради, що у Старокостянтинівському районі. 
 Під час прийому громадян, з метою отримання роз'яснень чинного 

законодавства з правовими питаннями до фахівців звернулися громадяни з питань що 
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стосувалися земельного законодавства. Також, відвідувачам доведено до відома 

інформацію про роботу Старокостянтинівського місцевого центру, порядок звернення 

до центру громадян та перелік категорій громадян, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 
 Того ж дня, працівник місцевого центру провів правопросвітницький захід для 

трудового колективу Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час якого роз'яснено 

порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги та перелік суб'єктів, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 
 16 березня 2017 року начальник відділу правової інформації та консультацій 

Старокостянтинівського місцевого центру Віта Сучок провела прийом громадян в 

приміщенні Центру надання адміністративних послуг Старокостянтинівської 

районної державної адміністрації. 
 За час прийому до фахівця звернулося троє громадян, які отримали правові 

консультації та роз'яснення норм чинного законодавства з питань щодо можливості 

дострокового розірвання договору оренди землі, а також питаннями сімейного та 

спадкового права. 
 17 березня 2017 року інтегратором Старокостянтинівського місцевого центру 
Євгенієм Грабчуком у приміщенні Старокостянтинівської ЗОШ №7 проведено 

лекцію для учнів 5 класу на тему “Права неповнолітніх”.  
 
 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД. 
 
 З метою розвитку людських ресурсів, в тому числі юристів- працівників 

Старокостянтинівського місцевого центру для якісного надання безоплатної 

правової допомоги (виконання функції представництва, якісного консультування, 

оперативного та неупередженого виконання завдань та місій системи БПД), у 
приміщенні Старокостянтинівського місцевого центру протягом І кварталу 2017 

року організовано та проведено оперативні наради: 
27.01.2017 року оперативна нарада за підсумками діяльності 

Старокостянтинівського місцевого центру за 2016 рік та завдань на І півріччя 2017 

року. 
 10.02.2017 та 10.03.2017 року оперативна нарада під керівництвом 

Олександра Петлюка. 
  
  [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 
З метою налагодження взаємодії між регіональними та місцевими центрами 

БПД та прийняття управлінських рішень протягом І кварталу 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено: 
 

 18.01.2017 року Старокостянтинівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено реєстрацію змін до 

Положення про Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги. 
19.01.2017 року Старокостянтинівським місцевим центром розроблено 

Порядок видачі доручень та розподілу справ адвокатам та працівникам відділу 

представництва. 
 В.о. директора Старокостянтинівського місцевого центру взяв участь 

засіданнях Керівної ради директорів 10 та 24 лютого 2017 року  
 24.02.2017 року шляхом загальним зусиль Керівною радою погоджений 

механізм прийняття та перевірки від адвокатів актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги щодо суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. 
  
 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
 За період роботи з 01.01 по 31.03.2017 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано  1140 звернень клієнтів, 1049 особам було надано 

правову консультацію, 91 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 
  
 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 71 

рішення про надання БВПД та надано 36 доручень адвокатам та 35 штатними 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 2 письмових зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 
  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстро

ваних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількіст

ь 

перенапр

авлень 

до інших 

провайде

рів БПД 

1 
Відділ правової 

інформацій та 

консультацій 
330 294 36  

2 
Відділ “Красилівське 

бюро правової 

допомоги” 
432 405 27  

3 
Вдділ “Теофіпольське 

бюро правової 

допомоги” 
378 350 28  
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 У звітному періоді клієнти звернулися частіше з наступних питань: 

земельного 170 (15%), іншого цивільного 166 (15%) права, соціального 

забезпечення 134 (12%), інші питання 127 (11%), сімейне 116 (10%), виконання 

судових рішень 111 (10%), адміністративне 97 (9%), спадкове 84 (7%), трудове 

54 (5%), житлового 42 (4%), договірного 35 (2%). 

 Діаграма 2. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань 

 

 

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

було зареєстровано від малозабезпечених осіб  47(52%), ветеранів війни 30 (33%) 

та інвалідів 14 (15%). 

Діаграма 2. РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

НА ОТРИМАННЯ БВПД 
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Діаграма 4 РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 
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 Діаграма 4 РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 

 

 

 
 Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було: 

 Здійснено 41 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 19 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 Загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 162 осіб, в тому числі 128 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 34 осіб до 

дистанційних пунктів доступу БПД; 

 Надано методичну допомогу 1 органам місцевого самоврядування та 

установам — провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 Опрацьовано 175 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
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 Проведено 68 правопросвітницьких заходів. 

 Розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 Надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
 
 

№ 

з/п 
Найменування МЦ та 

Бюро 
Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ- 
провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведени

х 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

1 Разом по МЦ в тому 

числі: 
14/45 6/8 1 18 3 

2 Відділ “Теофіпольське 

бюро правової 

допомоги” 

Старокостянтинівського 

МЦ з надання БВПД 

13/44 6/15 0 36 2 

3 Відділ “Красилівське 

бюро правової 

допомоги” 

Старокостянтинівського 

МЦ з надання БВПД 

14/39 7/11 0 14 0 

 


