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Розділ І.  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та право-

вих можливостей територіальних громад як за рахунок внутрішніх ресур-

сів системи, так і у співпраці з партнерами 

 

[1.1.]  Проведення правопросвітницьких заходів для жителів громади 

 

 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 І кварталу 2019 року 

Старокостянтинівським  місцевим центром  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі —  місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським 

бюро правової допомоги проведено правопросвітницькі заходи у навчальних 

загальноосвітніх закладах, бібліотеках зокрема: 

 

17 січня 2019 року,  в рамках про-

ведення інформаційної кампанії «Стоп-

Булінг», фахівці місцевого центру відві-

дали Сахновецьку загальноосвітню шко-

лу І-ІІІ ступенів, де для учнів 8-9 класів 

проведено інформаційну годину на тему: 

―Система заходів щодо протидії булінгу 

в учнівському середовищі‖. Школярів 

ознайомлено з видами, та формами булінгу, наслідками до яких призводить 

шкільне насилля та видами відповідальності, які застосовуватимуться до крив-

дника. Поінформовано про реалізацію місцевим центром з надання БВПД зага-

льнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та нада-

но для ознайомлення інформаційні матеріали, виготовлені в рамках проекту. 

22 січня 2019 року, в рамках зага-

льнонаціонального правопросвітницько-

го проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖, головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» організувала право-

просвітницький захід з нагоди Дня Собо-

рності України. Захід проведений на базі 

Теофіпольського НВК «Загальноосвітня 

школа І ступеня–гімназія‖ для наймолодших школярів на тему: «Твої права і 

обов‘язки». Захід проведено з метою підвищення рівня правосвідомості учнів 

про їх права, свободи та обов‘язки визначені Конвенцією ООН про права дити-

ни. На завершення заходу серед учнів розповсюджено буклети на правову тема-

тику «Твої права - твій надійний захист». 
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23 січня 2019 року заступником на-

чальника відділу ―Красилівське бюро 

правової допомоги‖ проведено зустріч з 

учнями 4-9 класів Кульчинківської ЗОШ І-

ІІ ступенів. В рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту ―Я 

МАЮ ПРАВО!‖, для школярів проведено 

лекцію на тему: ―Як протидіяти шкільно-

му булінгу?‖. Фахівцем системи безоплатної правової допомоги надано поради, 

зокрема, як вберегти себе від кібербулінгу та як уникнути проявів агресії зі сто-

рони інших осіб. Учнів закликано не бути байдужими щодо проявів насильства 

та агресії як у школі, так і за її межами. Усі присутні отримали інформаційні ма-

теріали, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та як діяти в ситуації, 

якщо стали свідком булінгу. Захід відбувся в рамках інформаційної кампанії 

«СтопБулінг». 

05 лютого 2019 року інтегратор 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, в рамках загальнонаціонально-

го правопросвітницького проекту ―Я 

МАЮ ПРАВО!‖ та інформаційної компа-

нії ―Я маю право голосу!‖ на базі Старо-

костянтинівської центральної районної 

бібліотеки, провела тематичну  зустріч з учнями 11 класу Старокостянтинівсь-

кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. З одинадцятикласниками гово-

рили про правові засади виборчого процесу. Юристка місцевого центру поясни-

ла старшокласникам важливість виборів як інструменту демократії, ознайомила 

із законодавчим підґрунтям виборчого процесу. Дізналися учні і про процедуру 

перевірки включення виборців до Державного реєстру виборців, порядок орга-

нізації голосування виборців за місцем перебування, а також про способи захис-

ту своїх виборчих прав, зокрема за допомогою центрів і бюро правової допомо-

ги.   

06 лютого 2019 року, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖ фахівці 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відвідали Коржівську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів, де 

для учнів 6-7 класів проведено лекцію на 

тему: ―Подолаємо булінг разом!‖. Фахівці зазначили, що 19 січня 2019 року на-

був чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо протидії булінгу», яким встановлено адміністративну відповіда-

льність за булінг та його приховування. Правники наголосили, що кривдників 

від 16 років чекатиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або 

громадських робіт, а у випадках, коли булінг вчинила дитина, яка не досягла 16 

років, відповідальність будуть нести її батьки або інші законні представники. 

Школярам продемонстровано відеоролик на зазначену тематику та роздано ін-

формаційні буклети. 

08 лютого 2019 року, в рамках зага-

льнонаціонального правопросвітницького 

проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖ та інформа-

ційної кампанії ―СтопБулінг‖, заступником 

начальника відділу ―Красилівське бюро 

правової допомоги‖ проведено зустріч з 

учнями 6-В, 7-Б та 9-А класів Красилівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. В рамках про-

екту проведено лекцію на тему: «Стоп 

шкільному терору. (Протидії булінгу)». Під час лекції з учнями проаналізовано 

та обговорено Закон України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)‖. Школярі дізналися, які види булі-

нгу існують та як діяти в ситуації, якщо ви стали жертвою чи свідком булінгу.  

13 лютого 2019 року, в рамках зага-

льнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», юристки від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» організували та провели правопрос-

вітницький захід на базі Теофіпольської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

за участю старшокласників школи та вчи-

теля правознавства, Олени Станчук. Лекцію проведено на тему: "Я маю право 

голосу!". Зі школярами обговорено правові засади виборчого процесу в Україні. 

Фахівці роз‘яснили старшокласникам важливість інституту виборів, ознайоми-

ли із законодавчим підґрунтям виборчого процесу: хто такий виборець, які ос-

новні принципи виборчого процесу, як проходить голосування на виборчій ді-

льниці та яка відповідальність передбачена за порушення виборчого законодав-

ства. 

14 лютого 2019 року, в рамках ін-

формаційної кампанії ―СтопБулінг‖, за-

ступником начальника відділу ―Краси-

лівське бюро правової допомоги‖ прове-

дено правопросвітницький захід для уч-

нів Кульчинківській загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. В рамках проекту 



6 

 

проведено лекцію на тему: ―Протидія булінгу‖. Фахівець бюро правової допо-

моги розповів учням, як розпізнати та запобігти цькуванню, а також, як діяти, 

якщо стали жертвою чи свідком булінгу. Увагу присутніх акцентувано на змі-

нах в законодавстві про протидію булінгу, які 19 січня 2019 року набули чин-

ності, та роз'яснено, якою буде відповідальність за цькування.  

15 лютого 2019 року інтегратор 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, в рамках загальнонаціонально-

го правопросвітницького проекту ―Я 

МАЮ ПРАВО!‖ та інформаційної компа-

нії ―Я маю право голосу!‖, організувала та 

провела лекцію для учнів старших класів 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 на тему: ―Мій 

перший вибір‖. Під час заходу інтегратор центру ознайомила учнів з виборчими 

правами громадян, способами їх здійснення та захисту. Фахівець детально зу-

пинилась на питаннях процедури перевірки включення виборців до Державного 

реєстру виборців, питанні щодо порядку тимчасової зміни місця голосування 

виборця без зміни його виборчої адреси, порядку організації голосування ви-

борців за місцем перебування та самим порядком голосування. 

19 лютого 2019 року заступником начальника відділу ‖Красилівське  

бюро правової допомоги‖, в рамках загальнонаціонального правопросвітниць-

кого  проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖, проведено лекцію на тему: ―Скажи булінгу – 

ні!‖ для учнів 5-10 класів Лагодинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Під час лекції 

школярам наголосили на внесені зміни до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню), згідно з яким встановлюється відповідаль-

ність за булінг. 

19 лютого 2019 року, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖, спеціа-

лістами відділу ―Теофіпольське бюро 

правової допомоги‖ організовано та про-

ведено захід для студентів Теофіпольсь-

кого професійного аграрно-промислового 

ліцею на тему: "Я маю право голосу!". Зі студентами обговорено правові засади 

виборчого процесу в Україні. Фахівці роз‘яснили студентам важливість інсти-

туту виборів, ознайомили із законодавчим підґрунтям виборчого процесу: хто 

такий виборець, з якого віку можна голосувати на виборах, які основні принци-

пи виборчого процесу, як проходить голосування на виборчій дільниці, який 

порядок оскарження дій/бездіяльності членів виборчої комісії і яка відповіда-

льність передбачена за порушення виборчого законодавства. Крім того, розпо-

віли присутнім про Державний реєстр виборців, який є в загальному доступі 

для кожного. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
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27 лютого 2019 року фахівці Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги відвідали Миролюбненську ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, де учням 9-11 класів прове-

дено інформаційну годину на тему: ―Сис-

тема заходів по протидії булінгу в учнівсь-

кому середовищі‖. Поінформували учнів і 

про реалізацію місцевим центром загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», його мету та ціль та передали для ознайомлення 

інформаційні матеріали, виготовлені в рамках проекту. 

27 лютого 2019 року, в рам-

ках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖, за-

ступником начальника відділу ―Красилів-

ське бюро правової допомоги‖ проведено 

зустріч з учнями 1-Б класу Красилівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Під час лекції 

фахівець ознайомив учнів з поняттями 

«право», «обов‘язок», «правило», «заборона», а діти мали змогу отримати від-

повіді на свої питання за вказаною тематикою. Присутнім роздано інформацій-

ний друкований матеріал. 

28 лютого 2019 року, в рамках зага-

льнонаціонального правопросвітницького 

проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖, заступником 

начальника відділу ―Красилівське бюро 

правової допомоги‖ проведено зустріч з 

учнями 7-8 класів Красилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1. В рамках інформаційної кам-

панії «СтопБулінг» проведено лекцію на 

тему: «Проблема булінгу в шкільному середовищі». Окрім обговорення самого 

явища «булінг», його видів, причин та наслідків, учні дізналися про відповіда-

льність, яка передбачена змінами в законодавстві про протидію булінгу, які на-

були чинності 19 січня 2019 року. Присутнім роздано інформаційний матеріал 

за вказаною тематикою. 

06 березня 2019 року в приміщенні 

Красилівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №4 імені Петра Кізюна засту-

пником начальника відділу «Красилівське 

бюро правової допомоги» проведено лек-

цію для учнів 7-9 класів на тему: «Зупи-

нимо булінг разом». Під час лекції разом з 

учнями обговорили поняття «булінг» та його форми. Фахівець бюро правової 

допомоги ознайомив учнів з відповідальністю передбаченою безпосередньо за 
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цькування. На завершення заходу, працівником бюро звернуто увагу школярів 

на порядок дії осіб, які стали жертвами булінгу та доведено до відома алгоритм 

дій, що допоможе уникнути булінгу в навчальному процесі. 

12 березня 2019 року, в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖, заступ-

ник начальника відділу правопросвітниц-

тва та надання безоплатної правової до-

помоги спільно із соціальним працівни-

ком Старокостянтинівського міського 

кризового центру, Інною Степанишиною, 

та працівником Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій 

області, Євгенією Жомірук, провела інформаційну годину на тему: ―Зміни жит-

тя — зупини насильство!‖ для учнів 6-7 класів Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4. Фахівець місцевого центру розказала підліткам про засоби захис-

ту та протидії домашньому насильству, про роль системи безоплатної правової 

допомоги у здійсненні права на захист.  

12 березня 2019 року в читальній 

залі Центральної бібліотеки Красилівської 

міської ради заступник начальника відді-

лу ―Красилівське бюро правової допомо-

ги‖ взяв участь у засіданні клубу ―Ми і 

закон‖, де для учнів 7-9 класів Красилів-

ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-

нів №4 імені Петра Кізюна проведено ле-

кцію на тему: «Захист прав споживачів». Зустріч пройшла у формі запитань і 

відповідей. Фахівець бюро правової допомоги ознайомив учнів з основними 

положеннями Закону України «Про захист прав споживачів». Присутні дізна-

лись як захистити свої права у разі придбання товару неналежної якості. Учас-

ники заходу отримали багато корисної інформації та отримали змістовні відпо-

віді на всі поставлені запитання. Захід  проведено  в  рамках загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖. 

13 березня 2019 року, в рамках ін-

формаційної кампанії СтопБулінг заступ-

ником начальника відділу ―Красилівське 

бюро правової допомоги‖ проведено лек-

цію для учнів 9-10 класів  Печеської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів на тему: ―Протидія шкільно-

му булінгу‖. Фахівець бюро правової роз-

повів учням, як розпізнати та запобігти 

цькуванню, а також, як діяти, якщо стали 

жертвою чи свідком булінгу. Оскільки з 19 січня 2019 року набули чинності 
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зміни в законодавстві про протидію булінгу, фахівець пояснив, якою буде від-

повідальність за цькування. 
 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-

вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-

ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 

осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-

крема: 

18 січня 2019 року начальник від-

ділу представництва взяла участь у  се-

мінарі для жінок, які перебувають на об-

ліку в Старокостянтинівській міськра-

йонній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості за участі психолога 

Старокостянтинівського міського Кри-

зового центру. Семінар проведено на те-

тему: ―Як запобігти домашньому насильству‖. Учасників заходу поінформовано 

про види покарань, які можуть бути застосовані до кривдника, що передбачені 

змінами до Закону.  

23 cічня 2019 року начальник від-

ділу представництва Старокостянтинів-

ського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги 

взяла участь в інформаційному семінарі 

для військовослужбовців та учасників 

АТО, який проводився на базі Старокос-

тянтинівської міськрайонної філії Хме-

льницького обласного центру зайнятості. Захід проведено також за участі засту-

пника військового комісара, начальника відділу комплектування Старокостян-

тинівського об'єднаного міського військового комісаріату, майора Олега Рибачу-

ка. Фахівець місцевого центру поінформувала учасників семінару про основні 

послуги, які надають фахівці центру для соціально-незахищених верств насе-

лення та учасників АТО, а також повідомила присутнім про пільги для учасни-

ків АТО, які гарантовані державою.  

25 січня 2019 року фахівці відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» взяли участь у проведенні спільного 

профінформаційного семінару на базі 

Теофіпольської районної філії Хмельни-

цького обласного центру зайнятості. Се-

мінар організовано для безробітних осіб, 

які перебувають на обліку вперше. Фахі-

вцями бюро роз‘яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право 
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громадян на безоплатну правову допомогу.  

04 лютого 2019 року фахівці від-

ділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги»  взяли участь у проведенні спі-

льного профінформаційного семінару 

для безробітних осіб, що мають на утри-

манні дітей віком до 6 років на тему: 

«Побудова стратегії пошуку роботи. 

Консультування з правових питань, на-

дання допомоги у визначенні професійних планів». Семінар проводився члена-

ми клубу «Правова абетка» на базі Теофіпольської районної філії Хмельницько-

го обласного центру зайнятості. Зокрема, присутнім заходу роз‘яснено, про 

працю жінок, права працюючих матерів в Україні, пільги та гарантії передба-

ченні чинним законодавством для даної категорії громадян. Крім цього, фахів-

цями бюро правової допомоги роз‘яснено норми чинного законодавства, що за-

безпечують право громадян на безоплатну правову допомогу. 

25 лютого 2019 року головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинів-

ського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги 

взяла участь у проведенні спільного 

профорієнтаційного семінару для безро-

бітних військовослужбовців та учасників 

АТО на тему: «Пільги для військовослужбовців та учасників АТО у 2019 році», 

семінар проводився членами клубу «Правова абетка» на базі Теофіпольської 

районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Зокрема, присут-

нім заходу роз‘яснено, про пільги для учасників АТО та військовослужбовців у 

сфері трудового законодавства, поліпшення житлових умов, порядок оформ-

лення субсидій у 2019 році тощо.  Крім цього, фахівцем бюро роз‘яснено норми 

чинного законодавства, що забезпечують право громадян на безоплатну право-

ву допомогу.  

18 березня 2019 року головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги взяла 

участь у проведенні спільного профінфо-

рмаційного семінару для безробітніх осіб 

з інвалідністю на тему: «Особливості 

працевлаштування осіб з інвалідністю». Семінар проводився на базі Теофіполь-

ської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості за участі на-
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чальника Теофіпольського відділу обслуговування громадян Головного управ-

ління ПФУ в Хмельницькій області Любові Шеремети. Обговорили права гро-

мадян на працю, у тому числі громадян з інвалідністю. Фахівцем бюро 

роз‘яснено присутнім гарантії, що передбачені Законом України ―Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні‖.  

27 березня 2019 року в приміщенні 

Красилівської районної філії Хмельниць-

кого обласного центру зайнятості насе-

лення заступником начальника відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ 

проведено семінар спрямований на запо-

бігання безробіттю для осіб, які шукають 

роботу та перебувають на обліку в центрі 

зайнятості. Учасникам семінару роз‘ясненно порядок  захисту своїх законних 

прав та інтересів через систему безоплатної правової допомоги. Принагідно, в 

рамках правопросвітницької кампанії ―Я маю право голосу!‖, присутніх поін-

формовано про виборчі права громадян та про новели законодавства України в 

частині спрощення процедури голосування для громадян України, виборча ад-

реса, яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Лу-

ганської області. 
 

З метою надання допомоги у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено правопрос-

вітницьких заходи, зокрема: 

 

07 березня 2019 року головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» взяла участь у прове-

денні спільного семінару для членів Тео-

фіпольської територіально-первинної ор-

ганізації українського товариства сліпих 

(УТОС) на тему: «Реалізація прав та сво-

бод незрячими», присвячений покращен-

ню поінформованості осіб з вадами зору стосовно реалізації їх прав та свобод. 

Фахівцем бюро правової допомоги роз‘яснено присутнім про поняття вторинної 

та первинної правової допомоги, порядок та процедуру отримання послуг адво-

ката через систему безоплатної правової допомоги, ознайомила з переліком ка-

тегорій населення, котрі мають право на безоплатну вторинну правову допомо-

гу, а також поділилася успішним досвідом відділу в частині надання правової 

допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями.  
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28 березня 2019 року, в рамках 

правопросвітницької кампанії «Я маю 

право голосу!», на базі Старокостянти-

нівської центральної районної бібліотеки 

для членів громадської організації ―Ста-

рокостянтинівське відділення українсько-

го товариства сліпих‖, заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провела тематичну бесіду на тему: ―Підстави та процедура 

отримання осіб з інвалідністю можливості голосувати за місцем перебування‖. 

Під час виступу інтегратор місцевого центру ознайомила присутніх з порядком 

організації голосування виборців за місцем перебування та порядком оскар-

ження порушених прав виборця. 

29 березня 2019 року заступником начальника відділу «Красилівське 

бюро правової допомоги» проведено тематичну зустріч із представниками Гро-

мадської організації «Красилівське районне товариство інвалідів «Захист». Фа-

хівцем бюро роз‘яснено положення Закону України ―Про безоплатну правову 

допомогу‖, а саме надана інформація як отримати безоплатну первинну, вто-

ринну та адресну правову допомогу. Разом з тим надано правові консультації 

щодо соціального забезпечення осіб з інвалідністю. Принагідно, в рамках пра-

вопросвітницької кампанії «Я маю право голосу!», учасникам громадської ор-

ганізації ознайомлено з порядком організації голосування виборців за місцем 

перебування.  

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері безоплатної пра-

вової  допомоги, соціального захисту, освіти, та пенсійного забезпечення в 

трудових колективах та територіальних громадах працівниками Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме: 
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10 січня 2019 року, в рамках загаль-

нонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та з метою за-

лучення до його реалізації партнерів інтег-

ратор місцевого центру провела інформа-

ційну годину з працівниками Старокостян-

тинівського районного центру соціальних 

служб для сім‘ї, дітей та молоді. Під час зу-

стрічі учасників заходу ознайомлено з місі-

єю, баченням та цінностями системи безо-

платної правової допомоги в 2019 році, ре-

зультатами роботи  Центру за 2018 рік, видами правових послуг безоплатної 

правової допомоги за рахунок держави. 

21 січня 2019 року начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

суб‘єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, в рамках ре-

алізації загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖ 

організувала та провела круглий стіл для 

структурних підрозділів відділу культури, національностей, релігій та туризму 

Старокостянтинівської районної державної адміністрації, на якому обговорили 

тему: ―Ключові досягнення і пріоритети системи безоплатної правової допомо-

ги‖. Під час заходу інтегратор місцевого центру розповіла присутнім про дося-

гнення  Центру у 2018 році, які стали суттєвим кроком до покращення доступу 

до правосуддя вразливих верств населення Старокостянтинівщини. 

30 січня 2019 року інтегратор 

місцевого центру організувала та 

провела на базі Старокостянтинівської 

центральної районної бібліотеки 

тематичну лекцію з питань протидії 

торгівлі людьми на тему: «Людина – не 

товар!». Під час заходу учасники 

розглянули питання щодо визначення 

поняття ―торгівля людьми‖, окреслено форми торгівлі людьми, групи ризику, 

які виявляються постраждалими від протидії людьми. Інтегратор місцевого 

центру ознайомила присутніх із нормативно-правовою базою з протидії 

торгівлі людьми та зауважила на ризиках потрапляння у ситуацію торгівлі 

людьми, які підстерігають дорослих осіб та дітей. По завершенню заходу 

фахівець місцевого центру презентувала платформу правових консультацій 
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«WikiLegalAid», розповіла про її можливості, наповненість та як можна 

пересічним громадянам скористатися перевагами даної платформи. 

30 січня 2019 року начальник 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» в рамках право-

просвітницької кампанії «Я маю право 

голосу!», провела тематичну бесіду з 

працівниками Кунчанської сільської 

ради на тему: ―Права виборців та їх 

захист‖, де обговорили порядок 

перевірки включення до Державного реєстру виборців і списків виборців на 

виборчих дільницях, порядок зміни місця голосування та право на оскарження 

порушень виборчих прав. Фахівцем бюро надано для ознайомлення 

інформаційні матеріали, виготовлені в рамках проекту. 

 06 лютого 2019 року фахівцями 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторин-

ної правової долпомоги проведено те-

матичну бесіду з педагогічним колек-

тивом Коржівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

в рамках інформаційної кампанії ―Я 

маю право голосу!‖, на тему: ―Здійснення виборчого права громадянами Украї-

ни‖. Присутнім розповіли про механізм проведення виборів Президента Украї-

ни у 2019 році, а також розповіли як, де і коли виборцю перевіряти свої дані у 

списку виборців. 

08 лютого 2019 року начальник 

відділу представництва Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги провела круглий стіл із 

працівниками Старокостянтинівського 

міського кризового центру з питань 

взаємодії між структурами під час 

надання правової допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства. Під час зустрічі обговорили 

покращення практики співпраці в напрямку допомоги вразливим категоріям 

громадян, а також практичні питання стосовно розірвання шлюбу із 

кривдником. На завершення фахівець місцевого центру залишила для 

користування друковані матеріали на правову тематику. 
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 20 лютого 2019 року задля по-

ширення інформації про законодавчо 

закріплене право голосу кожного гро-

мадянина України на виборах, проведе-

но тематичну бесіду з трудовим колек-

тивом  Шибенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

про те, як перевірити чи особа включе-

на до Державного реєстру виборців, як проходить голосування на виборчій ді-

льниці, календар виборів Президента України 2019 та яка відповідальність пе-

редбачена за порушення виборчого законодавства в Україні. Детально обгово-

рено порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. 

21 лютого 2019 року, на продовження теми виборчого законодавства в 

Україні, в актовому залі Теофіпольської центральної районної бібліотеки фахі-

вці відділу ―Теофіпольське бюро правової допомоги‖ взяли участь в заході ор-

ганізованому для працівників культури та бібліотекарів Теофіпольського райо-

ну. Тема заходу: "Я маю право голосу!". Під час заходу обговорено правові за-

сади виборчого процесу в Україні. Фахівцями бюро правової допомоги наведе-

но приклади типових порушень виборчого права та повідомлено, яка існує від-

повідальність за порушення виборчого законодавства. Зосереджена увага на 

процедурі оскарження рішень, дій, бездіяльності членів виборчих комісій. Крім 

того, фахівці розповіли присутнім про Державний реєстр виборців, який є в за-

гальному доступі для кожного. На завершення заходу присутні отримали дру-

ковані буклети на правову тематику.  

26 лютого 2019 року в читальній залі Центральної бібліотеки Красилів-

ської міської ради, заступником начальника відділу ―Красилівське бюро право-

вої допомоги‖, проведено правопросвітницький захід з метою роз‘яснення За-

кону України «Про вибори Президента України» для користувачів бібліотеки, 

членів клубу «Затишок» та працівників 

Центральної бібліотеки. Під час години 

права, в рамках правопросвітницької ка-

мпанії «Я маю право голосу!», присутніх 

проінформовано, як реалізувати своє 

право обирати. Учасники заходу дізна-

лись про особливості голосування на ви-

борах Президента: голосування в Україні 
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та за кордоном, як голосуватимуть переселенці з тимчасово окупованих тери-

торій Донецької і Луганської областей та анексованого Криму та ін. Особливу 

увагу акцентовано на праві оскарження порушеного виборчого права. Присут-

нім  роздано інформаційні матеріали за вказаною тематикою. 

26 лютого 2019 року інтегратор 

Старокостянтинівського міцевого центру 

з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги, в рамках загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту ―Я 

МАЮ ПРАВО!‖ та інформаційної ком-

панії ―Я маю право голосу!‖, прийняла 

участь у нараді для працівників сільсь-

ких бібліотек Старокостянтинівського 

району, яка проводилася на базі Старокостянтинівської центральної районної 

бібліотеки. Інтегратор  місцевого центру роз‘яснила учасникам заходу норми 

виборчого права, розкрила особливості проведення виборів Президента Украї-

ни у 2019 році, зауважила на основних принципах виборчого законодавства та 

розповіла про механізми реалізації виборчого процесу. Крім того, фахівець міс-

цевого центру надала інформаційні матеріали на правову тематику розроблені в 

рамках. 

27 лютого 2019 року в межах ін-

формаційної кампанії «Я маю право го-

лосу!» заступником начальника відділу 

―Красилівське  бюро правової допомоги‖ 

проведено годину правового інформу-

вання на базі читальної зали Центральної 

біліотеки Красилівської міської ради. 

Цільовою аудиторією заходу стали біб-

ліотекарі Красилівського району та Красилівської ОТГ. Фахівцем центру 

роз‘яснено, як ВПО взяти участь у виборах Президента України, які документи 

необхідні для того, щоб проголосувати. Окрім цього ознайомлено присутніх з 

найпоширенішими виборчими порушеннями та відповідальність, яка передба-

чення чинним законодавством. 

 06 березня 2019 року начальни-

ком відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» організовано та прове-

дено бесіду з трудовим колективом Іль-

ковецької сільської ради, в рамках ін-

формаційної кампаній ―Я маю право 

голосу!‖, щодо виборчих прав громадян 

та їх захисту, а саме обговорили як пе-

ревірити чи особа включена до Держа-
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вного реєстру виборців та яка відповідальність передбачена за порушення ви-

борчого законодавства в Україні. Під час перебування у сільській місцевості 

фахівець відділу відвідала місцевий ФАП, де з медичним працівником провела 

тематичну бесіду з юридичних питань та поінформувала про коло осіб, які ма-

ють право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

13 березня 2019 року фахівці міс-

цевого центру відвідали Решнівецьку 

ЗОШ І-ІІ ступенів, де провели зустріч-

бесіду із педагогічним колективом щодо 

реалізації виборчого права громадянами 

України. В рамках інформаційної кампа-

нії ―Я маю право голосу!‖, юристи роз-

повіли присутнім про порядок голосу-

вання, документи, які необхідно взяти з 

собою на дільницю, та як діяти за відсутності запрошення на вибори. Окрім то-

го, йшлося про поширені види виборчих порушень, способи їх фіксування та 

оскарження, про кримінальну відповідальність за порушення виборчого зако-

нодавства. Пояснили присутнім, що кожен може онлайн перевірити наявність 

свого прізвища у списках виборців на офіційному веб-сайті Державного реєст-

ру виборців. 

15 березня 2019 року головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» спільно з психоло-

гом відділу освіти Теофіпольської ра-

йонної державної адміністрації Лілією 

Якобчук провели спільний правопросві-

тницький захід для батьків на тему: «Яка 

відповідальність передбачена для ініціа-

торів та учасників булінгу у шкільних стінах?», який відбувся на базі Вороніве-

цької ЗОШ І- ІІІ ступенів. Під час заходу фахівець бюро поінформувала про 

внесені зміни до законодавства України щодо відповідальності за булінг і при-

ховування таких фактів та як діяти, якщо дитина стала свідком булінгу. Крім 

того, фахівцем Бюро роз‘яснено випадки, коли батьки несуть відповідальність 

за вчинення булінгу їх дитиною.  

19 березня 2019 року на базі Тео-

фіпольського бюро правової допомоги 

відбувся круглий стіл на тему «Вибори – 

без порушень», який організувала голов-

на спеціалістка Теофіпольського бюро 

правової допомоги. У засіданні взяли 

участь фахівці відділів Теофіпольської 

районної державної адміністрації, спеці-
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аліст Теофіпольського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, а також начальник Теофіпольського районного відділу ДРАЦС. Юрист-

ка Теофіпольського бюро правової допомоги розповіла присутнім про виборчі 

права громадян, способи їх реалізації та захисту, поінформувала про можли-

вість перевірки включення себе до Державного реєстру виборців, а також про 

можливість у разі необхідності змінити місце голосування (виборчої дільниці) 

без зміни виборчої адреси, детально роз'яснивши цей порядок. Йшлося також 

про право кожного громадянина на оскарження порушених прав під час вибо-

рів. Захід відбувся в межах інформаційної кампанії "Я маю право голосу!". 
 

З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 

мережі параюристів для забезпечення консультування громадян відповідних 

територіальних громад проведено робочі зустрічі та наради з сільськими 

головами, головами територіальних громад та керівниками держаних органів 

які були передбачені у Плані роботи на І квартал 2019 року та інші заходи, які 

працівниками були виконанні позапланово:  

 

Так, 17 січня 2019 року з метою ро-

зширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та можливості її отримання соці-

ально незахищеними верствами населення 

Старокостянтинівського району, в примі-

щені Сахновецької сільської ради проведе-

но робочу зустріч з головою сільської ради, 

Аллою Яснюк, під час якої обговорили 

зміни в законодавстві про безоплатну правову допомогу, зокрема, щодо розши-

рення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, які пост-

раждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також – 

для дітей. 

28 січня 2019 року інтегратор Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провела провела робочу зустріч з 

фахівцем  методичного кабінету відділу 

освіти, молоді та спорту Старокостянтинів-

ської районної державної адміністрації на 

тему: ―Стоп булінг‖, з метою посилення 

запобіжних заходів для зменшення ризиків 

агресії в учнівському середовищі району. Під час заходу фахівець місцевого 

центру зазначила, що з темою булінгу, його наслідками та відповідальністю 

всебічно мають бути ознайомлені як школярі, так і педагоги, батьки і громадсь-

кість в цілому. З освітянами  району детально обговорено питання цькування 

дітей у навчальних закладах. Акцентовано увагу на штрафах, передбачених за 
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вчинення булінгу, а також наголошено, що бездіяльність також каратиметься 

Законом. 

 30 січня 2019 року начальник відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» здійснили виїзд до с. Кунча Теофі-

польського району для надання правової 

допомоги та юридичних консультацій жи-

телям громади на базі базі Кунчанської 

сільської ради, де принагідно із сільським 

головою, Олексієм Козачуком, проведено 

робочу зустріч на предмет налагодження 

співпраці, організації виїзних мобільних пунктів консультування громадян, а 

також обговорено перспективи співпраці та налагодження скайп-зв‘язку щодо 

дистанційного консультування громадян. 

06 лютого 2019 року начальник відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» про-

вела робочу зустріч із інспектором Теофіполь-

ського районного сектору філії Державної уста-

нови «Центр пробації» у Хмельницькій області, 

лейтенантом внутрішньої служби, Іриною Гри-

горенко. Представниками обох сторін у ході зу-

стрічі обговорено найбільш проблемні питання 

з якими часто звертаються особи засуджені до 

покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі, 

зокрема, це реєстрація за місцем проживання, 

офіційне працевлаштування, розірвання шлюбу 

та стягнення аліментів. 

12 лютого 2019 року фахівці відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги взяли участь у 

робочій зустрічі, організованій Теофіполь-

ською районною філією Хмельницького 

обласного центру зайнятості за участю 

представників — соціальних партнерів 

центру зайнятості. Тема заходу: «Соціаль-

не партнерство як важлива складова орга-

нізації ефективної профорієнтаційної ро-

боти з населенням». Обговорено план спі-

льних заходів на 2019 рік, зокрема, що стосується заходів з безробітними, мо-

лоддю, учнями старших класів шкіл та професійно-технічного ліцею. Результа-

том зустрічі стало налагодження комунікації фахівцями бюро правової допомо-

ги з соціальними партнерами, які надають різні види послуг, в тому числі і пра-



20 

 

вових, направлених на захист права на працю. 

27 лютого 2019 року, в рамках про-

ведення інформаційної кампанії «Я маю 

право голосу!», фахівцем відділу «Краси-

лівське бюро правової допомоги» прове-

дено робочу зустріч із провідним спеціа-

лістом з професійної орієнтації відділу 

надання соціальних послуг Красилівської 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості, де фахівцем бюро, зо-

крема, роз‘яснено про спрощений порядок голосування виборцями, які є внут-

рішньо  переміщеними особами, які перебувають на обліку у Красилівській ра-

йонній філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 

 28 лютого 2019 року інтегратором 

місцевого центру проведено робочу зу-

стріч з начальником відділу ведення дер-

жавного реєстру виборців Старокостян-

тинівської районної державної адмініст-

рації Галиною Катревич, на якій обгово-

рили питання щодо співпраці в напрямку  

інформування населення про їх виборчі 

права та способах їх здійснення і захисту, 

а також в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького  проекту ―Я МАЮ 

ПРАВО!‖ та інформаційної кампанії ―Я маю право голосу!‖ проведено спільну 

лекцію для працівників сектору з питань державної реєстрації Старокостянти-

нівської районної державної адміністрації на тему: ―Процедура перевірки 

включення виборців до державного реєстру виборців і списків виборців на ви-

борчих дільницях‖. 

13 березня 2019 року головний спе-

ціаліст відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги від-

відала Самчиківський будинок-інтернат 

для громадян похилого віку та інвалідів, де 

і провела робочу зустріч з керівником бу-

динку-інтернату, Анатолієм Бродським. 

Під час зустрічі обговорено основні про-

блеми правового характеру, які виникають 

у мешканців будинку-інтернату та надано в 

користування інформаційно-роз‘яснювальні матеріали. Принагідно, в рамках 

інформаційної кампанії «Я маю право голосу!», обговорили порялок організації 

голосування виборців за місцем перебування. 
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20 березня 2019 року начальник 

відділу організаційної роботи, юридично-

го забезпечення діяльності та персоналу 

взяла участь у засіданні круглого столу на 

базі Старокостянтинівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру за-

йнятості. Захід проведено на тему: ―Соці-

альне партнерство як важлива складова 

організації ефективної профорієнтаційної роботи з населенням‖. Фахівцем міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги наголошено 

учасникам круглого столу про співпрацю між підприємствами, організаціями, 

установами у напрямку організації та проведення правопросвітницьких заходів, 

а саме здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи правового характеру з 

різними верствами населення, зокрема з молоддю.  
 

На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-

стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-

мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та ветеранів: 

 

10 січня 2019 року начальник відді-

лу правопросвітництва та взаємодії з 

суб‘єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги провела  робочу зу-

стріч з головою громадської організації 

―Спілка ветеранів та учасників АТО Ста-

рокостянтинівщини‖, Віталієм Петасю-

ком, під час якої обговорили актуальні пи-

тання правого захисту військовослужбов-

ців, а саме проблемні аспекти щодо виділення земельних ділянок, звільнення з 

військової служби, розірвання контрактів, виплата грошового забезпечення, 

медичне забезпечення учасників АТО тощо. По завершенню зустрічі голова 

громадської організації Віталій Петасюк та фахівець місцевого центру дійшли 

згоди щодо об‘єднання зусиль задля підвищення правової спроможності учас-

ників АТО Старокостянтинівщини.  

11 лютого 2019 року фахівці Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги, в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту ―Я МАЮ 

ПРАВО!‖ та інформаційної компанії ―Я 

маю право голосу!―, організували і прове-

ли тематичну зустріч із військовослужбо-
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вцями, на яких поширюється дія Закону України ―Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту‖ на тему: «Забезпечення належної організації 

голосування військовослужбовців та осіб начальницького або рядового складу, 

які несуть службу у місцях тимчасового перебування». Військовозлужбовцям 

роз‘яснили порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни йо-

го виборчої адреси. Також працівники місцевого центру обговорили актуальні 

питання правого захисту військовослужбовців, серед яких проблемні аспекти 

щодо виділення земельних ділянок, звільнення з військової служби, розірвання 

контрактів, виплата грошового забезпечення, надання відпусток, медичне за-

безпечення учасників АТО та бойових дій, виплата соціальної допомоги тощо.  

28 березня 2019 року головний спе-

ціаліст відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» організувала правопрас-

вітницький захід для військовослужбовців 

та учасників АТО на тему «Пільги учасни-

кам АТО на кредити в 2019 році », захід 

проводився на на базі Теофіпольського 

районного військового комісаріату. Зок-

рема, присутнім заходу роз‘яснено поря-

док отримання кредитів для забезпечення житлом учасників бойових дій. Крім 

цього, фахівцем бюро роз‘яснено норми чинного законодавства, що забезпечу-

ють право громадян на безоплатну правову допомогу.  

 

[1.2] Проведення регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро пра-

вової допомоги та адвокатів у місцевих ЗМІ 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 

16 січня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпанії 

озвучено матеріал на тему: ―Підсумки надання правової допомоги громадянам 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у 2018 році‖. 
 

18 січня 2019 року в в місцевій газеті 

―Життя Старокостянтинівщини‖ опубліко-

вано матеріал на тему: ―Результативні пока-

зники діяльності Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання БВПД‖. 

28 січня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпанії 

озвучено матеріал на тему: ―Недійсність правочину під час підписання докуме-

нту та його наслідки‖. 
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29 січня 25019 року на офіційному 

веб-сайті Теофіпольської районної держав-

ної адміністрації опубліковано інформацій-

ний матеріал про діяльність Теофіпольсько-

го бюро правової допомоги за 2018 рік.  
 

30 січня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпанії 

озвучено матеріал на тему: ― Судовий порядок усунення перешкод у користу-

вання земельною ділянкою‖. 

07 лютого 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: ―Порядок включення в списки виборців‖. 

25 лютого 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: ―Нові виклики та досягнення БВПД‖. 

27 лютого 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: ―Реєстрація місця проживання у дачних чи са-

дових будинках‖. 

28 лютого 2019 року на офіційному 

веб-сайті Красилівської міської ради висвіт-

лено захід за участі фахівця Красилівського 

бюро правової допомоги Старокостянтинів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги на тему: 

―Година правового інформування "Я маю 

право голосу!‖.  
 

 12 березня 2019 року,  в межах 

ціонального правопросвітницького проекту 

―Я МАЮ ПРАВО!‖ на офіційному веб-сайті 

Центральної бібліотеки Красилівської міської 

ради висвітлено правопросвітницьких захід 

організований та проведений заступником 

начальника Красилівського бюро правової 

допомоги Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: ― Захист 

прав споживачів‖. 

12 березня 2019 року,  в межах загальнонаціонального правопросвітни-

цького проекту ―Я МАЮ ПРАВО!‖ на офіційному веб-сайті Центральної біблі-

отеки Красилівської міської ради висвітлено правопросвітницьких захід органі-

зований та проведений заступником начальника Красилівського бюро правової 

допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги на тему: ― Захист прав споживачів‖. 

19 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Теофіпольської районної 

державної адміністрації висвітлено висвітлено правопросвітницьких захід орга-
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нізований та проведений головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги на тему: ―Вибори – без порушень‖.  

28 лютого 2019 року в щотижневій газеті 

―Життя Теофіпольщини‖, в рамках загальнонаці-

онального право просвітницького проекту «Я 

МАЮ, ПРАВО!», головним спеціалістом Теофі-

польського бюро правової допомоги опублікова-

но інформаційний матеріал на тему: ―Штрафи за 

боулінг‖. 
 

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги на офіційному веб-сайті Регіонального центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та сторінці Ре-

гіонального центру у соціальній мережі Facebook   

 

29 січня 2019 року, 19 березня 2019 року та 22 березня 2019 року опуб-

ліковано успішні справи на теми: "Адвокат довів право клієнта на субсидію для 

оплати комунальних послуг", "Адвокат відстояв у суді право клієнта на частку 

в спадщині " та "У Старокостянтинові клієнтці місцевого центру допомогли ви-

значити додатковий строк для прийняття спадщини".  

Окрім цього, у районах систематично проводились вуличні інформування 

громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також інфор-

мування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з на-

дання БВПД. 

Так, 16 січня 2019 року головним спеціалістам Теофіпольського бюро 

правової допомоги проведено вуличне інформування для жителів селища База-

лія Теофіпольського району, а 06 лютого 2019 року –  для жителів села Воро-

нівці Теофіпольського району. 
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[1.3] Розширення доступу до БПД, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 

протягом І кварталу 2019 року Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 19 виїздів 

мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 6 виїздів до громадян за місцем їх проживання з 

метою надання адресної правової допомоги та забезпечено роботу 28 

дистанційних пунктів консультування в центрах зайнятості, центрах надання 

адміністративних послуг та інших установах:  

 

09 січня начальником відділу органі-

заційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу забезпечено роботу 

дистанційного консультативного пункту 

громадян на базі Старокостянтинівського 

міськрайонного відділу філії Державної 

установи ―Центр пробації‖ у Хмельницькій 

області з метою розширення доступу до без-

оплатної правової допомоги та можливості її отримання особами засудженими 

до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі, які перебувають на обліку 

уповноваженого органу пробації. За отриманням консультацій з правових пи-

тань до фахівця звернулися  четверо мешканців Старокостянтинівщини, які 

отримали правові консультації та роз'яснення норм чинного законодавства з 

питань щодо порядку отримання громадянства України, порядку виконання по-

карання у виді громадських робіт та порядку надання безоплатної правової до-

помоги. 

16 січня, в рамках роботи мобільного 

консультаційного пункту, фахівці відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 

здійснили виїзд до селища Базалія Теофі-

польського району для надання правової до-

помоги та юридичних консультацій жителям 

громади на базі Базалійської селищної ради. 

Зокрема, за консультаціями, звернулися п‘ять 

громадян з питань пенсійного забезпечення, 

житлового, спадкового та договірного права.  

Упродовж роботи мобільного консультаційного пункту фахівці бюро від-

відали Базалійський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, 
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де у формі тематичних бесід присутнім за-

кладу роз‘яснено основні положення чинно-

го законодавства у сфері безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання такої 

допомоги, складення заяв, скарг та інших 

документів правового характеру, надання 

правової інформації, консультацій і 

роз‘яснень з правових питань, зокрема 

проблемних питань громадян похилого віку 

та осіб з інвалідністю.  Фахівцями бюро правової допомоги надана адресна пра-

вова допомога особам похилого віку. 

17 січня заступником начальника від-

ділу «Красилівське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової до-

помоги проведено виїзний прийом громадян 

на базі Волицького старостинського округу 

Красилівської міської ради для надання пра-

вової допомоги та юридичних консультацій жителям села Волиця. Для отри-

мання консультацій звернулися троє громадян. Звернення стосувалися спадко-

вого, житлового права та права соціального забезпечення. Громадянам надано 

консультації з вказаних питань.  

 23 січня, в рамках роботи мобільного консу-

льтаційного пункту, заступником начальника відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» проведено 

виїзний прийом громадян на базі Кульчинківського 

старостинського округу Красилівської міської ради 

для надання правової допомоги та юридичних консу-

льтацій жителям села Кульчинки. Для отримання 

консультацій звернулись двоє громадян. Звернення 

стосувалися земельного права та права соціального 

забезпечення. 

 30 січня, в рамках роботи мобільного консультаційного пункту, началь-

ник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» провела виїзний прийом 

громадян на базі Кунчанської сільської ра-

ди Теофіпольського району для надання 

правової допомоги та юридичних консуль-

тацій жителям громади. За консультаціями 

до фахівця звернулися четверо громадян, 

зокрема, питання стосувались сімейного, 

земельного права та права соціального за-

безпечення. 
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Того ж дня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги забезпечили роботу мобільного кон-

сультаційного пункту на базі Капустинської сільської ради Старокостянтинів-

ського району. Під час прийому до спеціалістів звернулися п‗ять громадян, 

яких цікавили питання цивільного, земельного, житлового та сімейного права. 

 01 лютого в приміщенні Старокостянти-

нівської центральної районної бібліотеки началь-

ник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб‘єктами надання безоплатної первинної пра-

вової допомоги Старокостянтинівського місцево-

го центру з надання вторинної правової допомоги 

провела Skype-консультування з жителями села 

Миролюбне на базі Миролюбненської сільської 

бібліотеки. Особи, що звертались, отримали 

роз‘яснення щодо порядку призначення аліментів 

та порядку укладення договору дарування нерухомого майна. 

05 лютого фахівцями відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу дистанційного консультативного пункту громадян на базі 

Центру надання адміністративних послуг Теофіпольської районної державної 

адміністрації з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення. За 

консультаціями з правових питань до фахівців звернулися четверо громадян. 

Первинна правова допомога надавалася переважно з питань земельного права.  

06 лютого фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги забезпечили роботу мобільного кон-

сультаційного пункту на базі Коржівської сільської ради Старокостянтинівсь-

кого району. Так, фахівцями надано первинну правову допомогу для чотирьох 

громадян. Звернення стосувалися переважно спадкового, земельного, сімейного 

права, а також питання щодо порядку призначення субсидій. 

 07 лютого заступником начальника 

відділу «Красилівське бюро правової допо-

моги» забезпечено роботу мобільного кон-

сультаційного пункту на базі Заставківсько-

го старостинського округу Красилівської 

міської ради для надання правової допомо-

ги та юридичних консультацій жителям се-

ла Заставки. Для отримання консультацій до фахівця звернулися троє громадян, 

звернення яких стосувалися питань соціального забезпечення та земельного 

права. Громадянам надано консультації з вказаних питань. 

13 лютого заступник начальника відділу правової інформації та консуль-

тацій місцевого центру забезпечила роботу дистанційного консультативного 

пункту громадян на базі Старокостянтинівського міськрайонного відділу філії 
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Державної установи ―Центр пробації‖ у Хмельницькій області з метою розши-

рення доступу до безоплатної правової допомоги та можливості її отримання 

особами засудженими до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі. З право-

вими питаннями до фахівця центру звернулися четверо громадян, що перебу-

вають на обліку уповноваженого органу пробації, які отримали консультації та 

роз'яснення норм чинного законодавства з питань щодо порядку відшкодування 

шкоди потерпілому у кримінальному провадженні, порядку повторної видачі 

свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, наслідків ухилення особи від 

виконання суспільно корисних робіт та порядку надання безоплатної правової 

допомоги.  

19 лютого начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб‘єктами надання безоплатної первинної правової допомоги  забезпечила ро-

боту дистанційного консультативного пункту громадян в приміщенні Староко-

стянтинівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості 

з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та можливості 

її отримання соціально незахищеними верствами населення. За отриманням 

консультацій з правових питань звернулися два громадянина. 

  27 лютого з метою розширення дос-

тупу до системи безоплатної правової до-

помоги, фахівці Старокостянтинівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги провели  ―виїз-

ний‖ прийом громадян на базі Миролюб-

ненської сільської ради Старокостянтинів-

ського району. Під час роботи пункту кон-

сультування з правовими консультаціями до фахівців місцевого центру зверну-

лися п'ять громадян. Питання, з якими зверталися громадяни стосувалися циві-

льного права та права соціального забезпечення. 

28 лютого начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб‘єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провела прийом громадян в приміщенні Центру надання адміністративних пос-

луг Старокостянтинівської районної державної адміністрації. Під час прийому 

громадян до фахівця звернулися два громадянина. Звернення стосувались земе-

льного права. 

05 березня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги забезпечила роботу дистанційного консультативного пункту 

громадян в приміщенні Старокостянтинівської міськрайонної філії Хмельниць-

кого обласного центру зайнятості з метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги та можливості її отримання соціально незахищеними верст-

вами населення. За отриманням консультацій з правових питань звернулися 

двоє громадяни, яких цікавили питання спадкового права та права соціального 



29 

 

забезпечення.  

06 березня в приміщенні Красилівського районного сектору філії Держа-

вної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області заступник начальника 

відділу «Красилівське бюро правової допомоги» провів дистанційний консуль-

тативний пункт, метою якого є надання консультацій громадянам, що перебу-

вають на обліку в Красилівському районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Хмельницькій області, що вчинили правопорушення, а та-

кож потребують допомоги спрямованої на підтримку таких осіб у суспільстві. 

Для отримання консультацій звернулися четверо громадян. 

 06 березня, в рамках роботи мобільно-

го консультаційного пункту Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги, нача-

льник відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» організувала виїзний прийом гро-

мадян на базі Ільковецької сільської ради Те-

офіпольського району. Зокрема, за консуль-

таціями звернулися троє громадян з питань 

соціального забезпечення, адміністративного та цивільного права. 

13 березня дня працівники Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги також відвідали Решнівець-

ку сільську раду та на її базі забезпечили роботу мобільного консультаційного 

пункту. До фахівців звернулися чотири мешканці села Решнівка за отриманням 

роз'яснень питань спадкового, сімейного та житлового права. 

 13 березня, в рамках роботи мобіль-

ного консультаційного пункту відділу «Кра-

силівське бюро правової допомоги», заступ-

ником начальника відділу проведено виїз-

ний прийом громадян на базі Печеської 

сільської ради Красилівського району для 

надання правової допомоги та юридичних 

консультацій жителям сільської місцевості. 

Для отримання консультацій звернулися двоє громадян. Звернення стосувалися 

спадкового права та права соціального забезпечення.  

13 березня 2019 року фахівці Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги, на виконання квартального плану 

заходів Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на I квартал 2019 року, 

забезпечили роботу консультаційного пункту на базі Самчиківського будинку-
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інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Консультації надано щодо 

спадкових та сімейних прав. 

19 березня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги забезпечила роботу дистанційного консульта-

тивного пункту громадян на базі Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги та можливості її отримання соціально незахи-

щеними верствами населення. За отриманням консультацій з правових питань 

звернулись троє громадян, яких цікавили питання земельного, спадкового та 

трудового законодавства.  

 21 березня головним спеціалістом відділу 

«Теофіпольського бюро правової допомоги» за-

безпечено роботу дистанційного консультативно-

го пункту громадян на базі Центру надання адмі-

ністративних послуг Теофіпольської райдержад-

міністрації з метою розширення доступу до безо-

платної правової допомоги та можливості її отри-

мання соціально незахищеними верствами насе-

лення. За отриманняс первинної правової допомо-

ги до фахівця звернулися двоє громадян. Питан-

ня, з якими зверталися громадяни це: порядок ре-

єстрації речових прав на нерухоме майно, як приватизувати земельну ділянку в 

Україні. Правниками надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства. 

 26 березня відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до 

системи безоплатної правової допомоги впродовж 2019 року, затвердженого 

начальником Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області та з метою розширення доступу до системи безоплатної первинної та  

вторинної правової допомоги, заступник начальника відділу   

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, спільно з начальником Головного територіального  

управління юстиції Віктором Худняком взяли участь у мобільному 

консультаційному пункті з надання безоплатної правової допомоги в 

приміщеннях Великочернятинської та Пашковецької сільських рад. Під час 

прийому до фахівців з правовими консультаціями звернулися п‘ятеро осіб. 
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27 березня в приміщенні Красилівської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості населення заступником начальника відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ проведено дистанційний 

консультативний пункт, метою якого є надання  консультацій громадянам, що 

перебувають на обліку в районному центрі зайнятості. Для отримання 

консультацій  звернулися четверо громадян. 

 27 березня в рамках роботи мобільного 

консультаційного пункту головний спеціаліст 

відділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» організувала «виїзний» прийом грома-

дян на базі Човгузівської сільської ради Тео-

фіпольського району. Зокрема, за оьтиманням 

первинної правової допомоги звернулися чет-

веро громадян. Фахівцем бюро правової до-

помоги громадянам надано консультації з пи-

тань соціального забезпечення, житлового, 

земельного та цивільного права. 

28 березня заступник начальника відділу правопросвітництва і надання 

безоплатної правової допомоги забезпечила роботу дистанційного  

консультаційного пункту на базі Центру надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської районної державної адміністрації. Під час роботи ДКП 

до фахівця звернулися п‗ять осіб. 

 28 березня з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально 

незахищеними верствами населення 

Старокостянтинівського району в приміщені 

Губчанської сільської ради проведено 

виїзний прийом громадян за участю фахівців 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. За отриманням консультацій з правових питань до спеціалістів 

звернулися четверо громадян. Місцеві жителі з'ясовували питання щодо 

земельного права. Актуальним було питання щодо монетизації субсидій. 

29 березня  2019 року у приміщенні Старо-

костянтинівської Центральної районної бібліоте-

ки заступник начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги 

провела Skype-консультування з жителем села 

Огіївці на базі сільської бібліотеки. Особа, що 

звернулась за консультацією, отримала 

роз‘яснення щодо  переліку пільг, які мають чле-
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ни багатодітної сім‘ї. Під час консультування фахівець системи БВПД акценту-

вала увагу громадянина, який звернувся за правовою допомогою, на функціо-

нуванні загальнонаціональної  правопросвітницької кампанії ―Я маю право го-

лосу!‖, в рамках якої розповіла про порядок голосування на виборах Президен-

та України.  

Під час проведених виїздів мобільних консультаційних пунктів поширено 

інформаційні матеріали про роботу місцевого центру правової допомоги та до-

ведено до відома порядок звернення для отримання безоплатної правової допо-

моги.  В Старокостянтинівському місцевому центрі з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні 

умови для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. Доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 24 громадянам.  

Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД  

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи:  

18 січня 2019 року директором 

Старокостянтинівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром Петлю-

ком забезпечено проведення у Skype-

режимі оперативної наради з працівни-

ками місцевого центру про основні під-

сумки діяльності Старокостянтинівсько-

го місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги за 2018 

рік та завдання на 2019 рік. За результатами проведення оперативної наради 

вирішено забезпечити якісну та ефективну діяльність відділів місцевого центру; 

покращення роботи щодо інформування громадян про послуги Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-

ги, використовуючи ЗМІ та інші можливості; якісне надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги працівниками місцевого центру.  

08 лютого 2019 року директором 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром Петлю-

ком забезпечено проведення оперативної 

наради з працівниками місцевого центру 

про стан діяльності відділів Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги. Того ж дня для працівників Старо-

костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, зокрема для працівників бюро правової допомоги у режимі Skype-

зв'язку, директором місцевого центру Олександром Петлюком, проведено внут-

рішнє навчання на теми: ―Порядок заповнення Е-декларації‖ та ―Основні аспек-

ти порядку надання безоплатної правової допомоги працівниками місцевого 

центру‖. 

10 лютого 2019 року забезпечено 

участь начальника відділу правопросві-

тництва та взаємодії з суб'єктами надан-

ня безоплатної первинної правової до-

помоги у одноденному тренінгу на тему: 

―Як внутрішньо переміщеним особам 

реалізувати право на виборах?‖. Тренінг 

організовано у м. Київ Громадським хо-

лдингом "ГРУПА ВПЛИВУ" та прове-

дено для спеціалістів, що часто консультують внутрішньо переміщених осіб з 

питань захисту їхніх прав. Мета тренінгу - підвищити рівень знань спеціалістів, 

що консультують внутрішньо переміщених осіб з питань захисту їхніх прав. 

Для підвищення рівня знань про виборчі права та чинні процедури їхньої реалі-

зації відбувся не тільки обмін інформацією про законодавчі особливості воле-

виявлення, але й практичні заняття, деякі з них були в ігровій формі. 

11 лютого 2019 року директор, 

Олександр Петлюк, та фахівці Староко-

стянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяли участь у тренінгу на те-

му: ―Забезпечення реалізації виборчого 

права. Новели адміністративного та ци-

вільно-процесуального законодавства у 

2019 році‖. Тренінг проведено для юри-

стів системи безоплатної правової допомоги Хмельниччини на базі Хмельниць-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, об-

говорили актуальні питання законодавства, яке регулює проведення президент-

ських виборів в Україні, зокрема реалізацію права голосу внутрішньо перемі-

щеними особами, а також повноваження адміністративних судів у виборчому 

процесі та новели цивільно-процесуального законодавства.  
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27 лютого 2019 року фахівці Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги взяли участь у засіданні 

«FORWARD-клубу» для роботодавців на 

базі Старокостянтинівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру за-

йнятості. З метою допомоги роботодавцям 

опанувати сучасні методи підбору персо-

налу з використанням інтернет-ресурсів, в тому числі подання до Старокостян-

тинівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості зві-

тності ―Інформація про попит на робочу силу (вакансії)‖ шляхом електронного 

подання, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Старокостянтинівської 

міськрайонної філії хмельницького обласного центру зайнятості звітності, Ла-

риса Ковалінська, провела навчання на тему: ―Як розмістити вакансії на веб-

сайті Державної служби зайнятості та подати звітність ―Інформація про попит 

на робочу силу (вакансії)‖ за формою №3-ПН в онлайн-режимі.  

15 березня 2019 року директором 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександром Петлюком забез-

печено проведення оперативної наради з 

працівниками місцевого центру про стан 

діяльності відділів Старокостянтинівсько-

го місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Того ж дня 

для працівників Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги, зокрема для працівників бюро правової допо-

моги у режимі Skype-зв'язку, директором місцевого центру Олександром Пет-

люком, проведено внутрішнє навчання на тему: ―Забезпечення виборчих прав 

громадян України‖.  

22 березня 2019 року в Старокос-

тянтинівському місцевому центрі з на-

дання БВПД відбулася робоча зустріч з 

адвокатами, які надають послуги в систе-

мі безоплатної вторинної правової допо-

моги. Начальник відділу організації на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги та роботи з її надавачами зосере-

дила увагу учасників зустрічі на робочих 

моментах організації надання безоплатної 

правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. Під час заходу ро-
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зглянуто також проблемні питання, які виникають у адвокатів, щодо порядку та 

методики обчислення розміру винагороди за надану вторинну правову допомо-

гу. Принагідно, учасники поділились досвідом адвокатської практики та обго-

ворили перспективи подальшої співпраці центру з адвокатами. 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-

ги від 09 листопада 2016 року №190 ―Питання розвитку довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-

тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги, відповідно до наказу Старокостянтинівського місцевого центру від 

01.02.2018 року №11/01.1-03, утворено робочу групу щодо підготовки правових 

консультацій. Робочою групою, з урахуванням положень зазначеного наказу, 

здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених кон-

сультацій, а також  розроблено консультацію та здійснено інформаційне напов-

нення ―WikiLegalAid‖ на тему: «Порядок реєстрації статути територіальної гро-

мади». 

 

Розділ ІІІ.  Децентралізація системи БПД 

 

На виконання плану роботи щодо участі у засіданнях керівної ради, 

директором Центру взято участь у засіданнях щодо розгляду актуальних 

питань діяльності.  

 

28 січня 2019 року директор Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександр Петлюк, у Skype-

режимі, взяв участь у засіданні керівної ради директорів регіонального та міс-

цевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельни-

цькій області щодо погодження кошторисів центрів з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Хмельницької області на 2019 рік. 

28 лютого 2019 року директор Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександр Петлюк, взяв 

участь у засіданні керівної ради директорів регіонального та місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області що-

до обговорення питання про вдосконалення територіальної та функціональної 

структури регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

11 березня 2019 року директор Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександр Петлюк взяв участь у 

робочій зустрічі з директором Координа-

ційного центру з надання правової допо-

моги Олексієм Бонюком, а також з керів-

никами та працівниками центрів з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги Хмельниччини.  Під час  зустрічі об-

говорено зміни, які відбуватимуться в системі БПД, спрямовані на її удоскона-

лення, зокрема на підвищення якості юридичних послуг.  

 

Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 02 січня по 29 березня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, зареєстровано 890 звернень клієнтів. Для 821 громадянина 

надано первинну правову допомогу, а 69 громадян подали звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

65 рішень про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 26 

доручень адвокатам та 52 – штатним працівникам для оформлення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 4 

письмовим зверненням у наданні БВПД відмовлено. 
 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в І кварталі 2019 року 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенапра-

влень до 

інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

361 322 39 0 

2  Відділ 

―Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

267 247 20 0 

3 Відділ 

«Красилівське  

бюро правової 

допомоги» 

252 252 10 0 

 Разом по МЦ 890 821 69 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного — 152 (17,1%), 

сімейного — 139 (15,6%),  

соціального забезпечення — 108 (12,1%),  

житлового — 100 (11,2%), 

з інших питань — 96 (10,8%),   

земельного — 77 (8,6%),  

адміністративного — 60 (6,7%),  

спадкового — 53 (6%),  

трудового — 46 (5,2%),  

з питань виконання судових рішень — 40 (4,5%),  

договірного — 14 (1,6%),  

медичного — 5 (0,6%)  

з не правових питань — 0 (0%). 

 

 

Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 
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Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років — 423 

(47,5%); %); понад 60 років — 231 (29,3%); від 18 до 35 років — 203 (22,8%); до 

18 років — 3 (0,4%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від жінок — 523 (58,8%), а від 

чоловіків — 367 ( 41,2%).   
 

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) — 43 (66,2%), осіб з інвалідністю — 11 

(16,9%), ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України ―Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту‖ — 8 (12,3%), осіб, які 

постраждали від домашнього насильства — 2 (3,1 %), дітей – 1 (1,5%). 
 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

мають право на отримання БПД. 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 

звітний період: 

● здійснено 19 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 28 ди-

станційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультацій-

них пунктів склала 150 осіб, в тому числі 69 осіб звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 

81 особа до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 18 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 122 акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 62 правопросвітницьких заходи. 

● розміщено у ЗМІ 17 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 24 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в І кварталі 2019 року 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

19/69 21/81 18 62 24 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

6/22 7/24 6 23 2 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/15 4/12 6 13 10 

 

 


