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Інформаційна довідка
 щодо виконання Старокостянтинівським   місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги річного плану діяльності 

на 2017 рік у ІІ кварталі
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ЗМІСТ

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами

[1.1]   Переорієнтація  системи БПД з  надання  правової  допомоги окремим фізичним
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних
громад  як за рахунок внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці з партне-
рами.

[1.2]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток лю-
дського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

           [1.3] Децентралізація системи БПД

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами

[1.1.]  Переорієнтація  системи БПД  з  надання  правової  допомоги  окремим  фізичним
особам  на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних
громад, як за рахунок внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці з партнерами.

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів,  їх правового
виховання та правової освіти,  роз'яснення законодавства, спрямованого на запобігання
випадкам насильства в сім'ї та злочинності неповнолітніх, протягом другого кварталу
2017  року  Старокостянтинівським   місцевим  центром   з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  (далі  —   місцевий  центр)   та  Теофіпольським  і
Крсилівськом бюро правової допомоги було проведено 28 правопросвітницьких заходів у
навчальних загальноосвітніх закладах, бібліотеках, зокрема:

05  квітня  2017  року в  приміщенні  Красилівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №1   головним
спеціалістом  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”  Старокостянтинівського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Ігорем  Мудем
проведено лекцію для учнів 9х класів на тему:”Закони нашого життя”.

07 квітня 2017 року Оксаною Карнась,  в.о.  начальника відділу “Красилівське бюро
правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-
ної  правової  допомоги,  в  приміщенні  Красилівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім  П.Кізюна
проведено лекцію для батьків учнів на тему: “Відповідальність за насилля в сім”ї”.  В ре-
зультаті  чого  було  доведено  до  відома  про  відповідальність  за  статями  125,126,122  Кри-
мінального Кодексу України, ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та роз’яснено поняття насильства, що виникає в сім’ї, особливості виникнення насильства,
фактори,  що  передбачають  виникнення  сімейного  насильства. Наголошено  на  відмінності
між фізичним та психологічним насильством.

11 квітня 2017 року в приміщенні Красилівського НВК № 5 Гімназії, Ігорем Мудем,
головним  спеціалістом  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено лекцію для учнів 9-11 класів на тему: “Відповідальність за насильство в
сім’ї”. Гімназистам доведено до відома про права та обов'язки дитини, згідно Конвенції ООН
з  прав  людини.  Роз'яснено  порядок  притягнення  до  відповідальності  насильника,  види
відповідальності  та  різницю  між   адміністративною,  кримінальною  та  цивільною
відповідальностями.  

Того ж дня,   в  Лагодинецькій загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів для учнів  5-11
класів  головним  спеціалістом   відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Ігорем Мудем проведено лекцію на тему:  “Права дитини та їх захист”.  Під час
проведення  лекції  наголошено на  обов’язки  дітей,  та  відповідальність  за  порушені  права
дитини.  Також  роз'яснено  порядок  захисту  прав  та  свобод  дитини,  зокрема  системою
безоплатної  правової  допомоги,  через  звернення  до  відділу “Красилівське  бюро  правової
допомоги”  та отримання адвоката за рахунок держави. 

12 квітня 2017 року в приміщенні Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 для учнів 10-
х  класів  спеціалістом  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Ігорем Мудем  проведено лекцію на тему: “Права дитини- підлітка та їх захист”.
Учням  школи  доведено  до  відома  про  права  дитини,  обов'язки,  механізм  захисту
порушуваних прав та інтересів дитини-підлітка, акцентовано увагу на основні обов’язки та
відповідальність підлітка. Роз'яснено види відповідальності передбаченої законом, роз'яснено
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систему  ОДВ,  ОМС,  громадських  організацій,  Міністерств,  діяльність  яких  пов'язана із
захистом прав дитини. 

13  квітня  2017 року   для  учнів  6-9  класів   Слобідко-Кульчинецької  ЗОШ І-ІІ  ст.
головним  спеціалістом  відділу   “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Ігорем Мудем  проведено лекцію на тему: “ Права дитини та їх захист”.

Того ж дня   для учнів 9-10  класів  Митинецької  ЗОШ І-ІІІ ст. в  в.о. начальника
відділу  “Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з
надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги   Оксаною Карнась  проведено лекцію:
“Відповідальність підлітка за вчиненні  правопорушення”.

14  квітня  2017  року головним
спеціалістом   відділу  “Теофіпольське  бюро
правової  допомоги”  Старокостянтинівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  Тетяною  Віркун  в
Кульчинківській ЗОШ І-ІІ ступенів для учнів 7-9
класів   проведено лекцію на тему:  “Дотримання
прав дитини в школі”.

14  квітня  2017  року в.о.  начальника
відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
Оксана Карнась, для учнів Кульчинківської ЗОШ

І-ІІІ  ст.  провела  лекцію  на  тему:  “Відповідальність  підлітка  перед  законом”.  Школярам
роз’яснено Положення Конвенції  ООН “Про права  дитини”,  положення КПК, ЦПК, ККУ,
Конституції України.  

18 квітня 2017 року начальником  відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Людмилою Коберою проведено правоосвітній захід - лекції для учнів 10-11 класів
Теофіпольської  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів  №2  на  тему:  “Безоплатна  правова
допомога” та “Запобігання злочинності серед неповнолітніх”.

19 квітня 2017 року головним спеціалістом  відділу  “Теофіпольське бюро правової
допомоги” Віркун Тетяною   проведено лекційне заняття для учнів 9-10 класів Гаврилівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Особливості працевлаштування неповнолітніх”. У ході лекції,
серед іншого, учні дізнались про пільги, яким користуються неповнолітні в галузі охорони
праці, відпусток, робочого часу та інших умов праці, що встановлені чинним законодавством
України.  

  19  квітня    2017   року з  метою  підвишення   рівня   правової  освіти   учнів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  Старокостянтинівського  району  та  розширення
доступу  до  системи  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,    начальником  відділу
правової  інформації  та  консультацій  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  НБВП
Іриною Вовнянко   для учнів 8-9 класів Ладигівського НВК  проведено  лекцію на тему:
“Підліток  і  закон”,  на  якій  учням   доведено  інформацію   про   правопорушення,  які
найчастіше  здійснюються   після   досягнення   шістнадцятирічного  віку,  та  види
відповідальності  за них.  

24 квітня    2017  року     начальником відділу  правопросвітництва та взаємодії з
суб’єктами надання первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого Центру
з надання первинної правової допомоги Євгенієм Грабчуком  для учнів 9-10 класів Радкове-
цької ЗОШ І-ІІІ ст.  проведено  лекцію на тему: “Міжнародне право про права дитини”, на
якій учням  доведено інформацію  про базові документи спрямовані   на  захист дітей по
всьому світу .  

25  квітня  2017  року    начальником відділу   правопросвітництва  та  взаємодії  з
суб’єктами надання первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого Центру
з надання первинної правової допомоги Євгенієм Грабчуком  для учнів 10 класу Самчикі-
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вської  ЗОШ І-ІІІ  ст.   проведено  тренінгове   заняття   на  тему:  “Права  свої   знай -  та  й
обов’язків не забувай“, метою якого є розширення  знань  учнів про їхні  особисті права, ви-
ховання  навичок співіснування та співпраці дорослих та дітей.

03 травня  2017  року   начальником відділу правової інформації та консультацій
Старокостянтинівського місцевого центру з  надання  БВПД Іриною Вовнянко   для учнів 8
класу Пеньківського НВК  проведено  лекцію на тему:  “Адміністративна відповідальність
неповнолітніх”, на якій учням  доведено інформацію  про види адміністративних  правопору-
шень, та види відповідальності за них.

11 травня 2017 року на відкритому  засіданні  клубу «Ти і Закон» який функціонує в
Старокостянтинівській  районній  бібліотеці,   учасники, а саме учні 8-9 класів ЗОШ № 8 м. 
Старокостянтинова,  мали змогу отримати знання про небезпеку  забав в інтернет просторі.
Заступник начальника відділу правової  інформації та  консультацій Старокостянтинівського

міського  центру  з  надання  вторинної  правової
допомоги Оксана  Балясна спільно з керівником клубу
Оксаною Ярощук  пояснили присутнім як зрозуміти,
що підлітків  вербують, та як протистояти технологіям
вербування,  яка  існує  відповідальність  за  такі
незаконні дії.                                    

13  травня  2017  року в  приміщенні
Красилівської  школи  №3  І-ІІІ  ступенів    Головним
спеціалістом   відділу  “Красилівське  бюро  правової
допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Ігорем Мудем було проведено лекцію для учнів 8-х та
9-х класів на тему: “Інформаційна безпека держави”.

Учням  школи  доведено  до  відома  поняття  інформації,  види  інформації,  згідно  з
положенням ЗУ “Про інформацію”. Акцентовано увагу на захисті персональних даних, на
зборі  такого  виду  інформації  працівниками  органів  державної  влади,  місцевого
самоврядування. 

  13 травня  2017 року головним спеціалістом  відділу “Теофіпольське бюро правової
допомоги”  Віркун  Тетяною    проведено   лекційне  заняття  для   студентів  ІІІ  курсу
Теофіпольського   професійного   аграрно-промислового  ліцею  на  тему:  “Особливості
працевлаштування  неповнолітніх”.  У  ході  лекції,  студенти   дізнались  про  пільги,  яким
користуються неповнолітні в галузі охорони праці, відпусток, робочого часу та інших умов
праці, що встановлені чинним законодавством України.  

    17   травня   2017   року  заступником
начальника  відділу  правової  інформації  та
консультацій  Старокостянтинівського  місцевого
центру  з  надання  БВПД  Балясною  Оксаною    для
учнів  6-9  класів   Григорівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
проведено  лекцію на тему: “Права та обов’язки  учнів
та батьків: правові аспекти”, на якій учням доведено
інформацію  про  законодавство  України,  що
регламентує  права  дітей,  про  причини   та
профілактику  правопорушень  серед підлітків,  види
відповідальності  за  вчинення  правопорушень

неповнолітніми.

          18 травня 2017 року в приміщенні Красилівської районної бібліотеки для учнів 9-11
класів головний спеціаліст відділу Красилівське бюро правової допомоги Ігор Мудь  провів
відеолекторій на тему: “Особисті немайнові права особи”. 

24  травня  2017  року в  приміщенні  Великозозулинецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
працівниками  відділу “Красилівське бюро правової допомоги  проведено лекцію-бесіду для
учнів 7-11 класів на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».
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В ході лекції школярам роз’яснено,  що таке кримінальна відповідальність, які покаран-
ня передбачені Кримінальним кодексом для неповнолітніх, вік, з якого настає кримінальна від-
повідальність та основні засади кримінального законодавства.  

  30 травня 2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Cтарокостянтинівського місцевого центру
з  надання вторинної правової допомоги Балясна Оксана в рамках виховної години шкільного
літнього табору,  провела    лекцію на тему: “Майнові права неповнолітніх”, для учнів 8 класу
Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. №8.

Під час заходу   спеціаліст Центру   проінформувала присутніх про  порядок захисту
майнових  інтересів дітей, на яких підставах може належати майно  дитині, про  органи  які
займаються   захистом інтересів дітей та  про цивільну  відповідальність неповнолітніх.

24  травня  2017  року в  приміщенні  Великозозулинецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
працівниками  відділу “Красилівське бюро правової допомоги  проведено лекцію-бесіду для
учнів 7-11 класів на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

В ході лекції школярам роз’яснено що таке кримінальна відповідальність, які покарання
передбачені  Кримінальним  кодексом  для  неповнолітніх,  вік,  з  якого  настає  кримінальна
відповідальність та основні засади кримінального законодавства.

17 червня 2017 року  в приміщенні Красилівської ЗОШ №2 в.о. начальника  відділу
“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Оксаною Карнась  проведено лекцію для учнів 7
класів на тему: “Кримінальна відповідальність підлітка”, учням доведено до відома   основні
положення  Кримінального  Кодексу України. Роз'яснено окремі статті ККУ щодо  відповід-
альності неповнолітніх за види  злочинів  та умови  відповідальності за їх здійснення.

19 червня 2017 року з   учнями 8-10 класів Волице – Полівської загальноосвітньої
школи  I-III ступенів проведено лекційне заняття на тему: «Особливості працевлаштування
неповнолітніх». У ході лекції, серед іншого, учні дізнались про пільги, якими користуються
неповнолітні в  галузі  охорони  праці,  відпусток,  робочого  часу  та  інших  умов  праці,  що
встановлені чинним законодавством України.  

 21 червня 2017 року   в приміщенні Красилівської районної бібліотеки головний
спеціаліст  відділу  Красилівське  бюро  правової  допомоги  Ігор  Мудь    провів   правовий
лекторій “Закони нашого життя” для працівників районної бібліотеки.

           23 червня  2017 року  начальник відділу право-
просвітництва та взаємодії з суб’єктами  надання  без-
оплатної  первинної правової допомоги Cтарокостянти-
нівського  місцевого  центру  з   надання  вторинної
правової  допомоги  Оксана  Балясна   презентувала
роботу Старокостянтинівського МЦ з НБВПД,  ознайо-
мила   колектив  Центральної  районної  бібліотеки   з
переліком  правових  послуг,  які  можна  отримати  в
Центрі, та порядком їх отримання, акцентувала  увагу
на  категорії  осіб  які  мають   право  на  безоплатну
правову допомогу,   а також всім відвідувачам бібліо-

теки  було роздано інформаційні матеріали.

29  червня   2017  року,   начальник  відділу
«Теофіпольське  бюро  правової  допомоги»
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної  правової допомоги  Оксана Марків
взяла   участь  у  проведенні  методичного  дня   у
Теофіпольській  районній  бібліотеці  на  тему:   «  Місце  і
роль бібліотеки в системі соціального захисту наслення».

Під час  проведення  правоосвітнього  заходу
присутніх ознайомлено з основними положеннями Закону
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України «Про безоплатну правову допомогу», поінформовано про перелік категорій осіб, які
мають можливість доступу до вторинної  правової  допомоги,  доведено до відома про місце
розташування та дні  прийому відділу «Теофіпольське  бюро  правової  допомоги»
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної   правової
допомоги.
          

З  метою   забезпечення  спрощення  доступу  громадян  до  безоплатної  правової
допомоги, щодо  можливостей  вирішення  проблем  у  правовий  спосіб, проведено  12
правопросвітницьких  заходів,  спрямованих  на  запобігання  безробіттю  для  осіб,  які
шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості, зокрема:

03  квітня   2017  року головний спеціаліст   відділу “Теофіпольське  бюро  правової
допомоги” Тетяна Віркун взяла участь у проведенні спільного профінформаційного семінару
для безробітних на тему: “Легальна зайнятість”, який проводився на базі Теофіпольського районно-

го центру зайнятості.

04  квітня  2017  року заступник  начальника
відділу  правової  інформації  та  консультацій
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги   Оксана
Балясна   взяла  участь  в   семінарі,  організованому
Центром зайнятості   для незайнятого населення  на
тему:  “Системи  оплати  праці  та  гарантії  для
працівників  на  час  виконання  державних  або
громадських обов'язків”.

14  квітня  2017  року начальником  відділу
“Теофіпольське  бюро  правової  допомоги”  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмилою Коберою проведено спільний
профінформаційний  семінар  на  базі  Теофіпольського  районного  центру  зайнятості  для
безробітних громадян на тему: “Питання зайнятості населення та стану ринку праці”.

25  квітня  2017  року  в   приміщеннях   Староостропільської,  Сербинівської,
Вишнопільської, Коржівської сільських рад Старокостянтинівського району в рамках виїзної
акції  Центру  зайнятості  “День  інформування  для  сільського  населення“  заступником
начальника відділу правової  інформації  та консультацій Старокостянтинівського місцевого
центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги Оксаною Балясною   проведено
семінари  на  тему:  “Легалізація  праці  -  запорука  гідного  життя”,  де  увагу  присутніх,
працівником  місцевого  центру звернено   на  негативні  чинники,  до  яких  призводить
нелегальне працевлаштування та правові шляхи вирішення даної соціальної проблеми.

12  травня  2017  року головний  спеціаліст
відділу  «Теофіпольське  бюро  правової  допомоги»
Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Тетяна
Віркун   взяла  участь  у  проведенні  спільного
профінформаційного  семінару  для  безробітних  на
тему: «Питання  зайнятості  населення  та  стану
ринку  праці»,  який  проводився  на  базі
Теофіпольського районного центру зайнятості.

Зокрема,  присутнім  заходу  роз’яснено,  що
відсутність легальних трудових відносин позбавляє
працівників  захисту  від  незаконного  звільнення,
отримання вихідної  допомоги у разі звільнення за
ініціативою  роботодавця,  гарантованої  виплати

заробітної  плати  двічі  на  місяць,  права  на  щорічну  основну  відпустку  не  менше  24



8

календарних  днів,  соціальну  відпустку  з  вагітності  та  пологів,  додаткових  відпусток,
передбачених Законом України «Про відпустки», права на оплату листка непрацездатності та
цілої низки інших прав і соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством, таких,
як пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття тощо.

18  травня  2017  року начальник  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Ірина  Вовнянко  прийняла  участь  у  проведенні  спільного  профінформаційного
семінару  для  учасників  бойових  дій  на  тему:  “Інформаційний  семінар  для
військовослужбовців”,  який  проводився  на  базі  Старокостянтинівського  міськрайонного
центру зайнятості.

Спеціалістом центру було роз'яснено норми чинного законодавства, що забезпечують
право громадян на безоплатну правову допомогу, доведено до відома про організацію роботи
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги,  про  перелік  правових  послуг,  які  можна  отримати  та  порядок  їх  отримання,
звернула увагу на категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
Особливу увагу було акцентовано на право учасників бойових дій на безоплатну вторинну
правову допомогу та  можливість її  отримання з  урахуванням змін в ЗУ “Про безоплатну
правову  допомогу”  для  даної  категорії  осіб,  а  також  обговорено  проблемні  питання,  які

виникають  у  даної  категорії  громадян  та
способи їх вирішення.

26  травня  2017  року головний
спеціаліст  відділу  «Теофіпольське  бюро
правової  допомоги»  Старокостянтинівського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги Тетяна  Віркун
взяла  участь  у  проведенні  спільного
профінформаційного  семінару  із  загальних
питань  зайнятості  населення  та  стану  ринку
праці, який проводився на базі Теофіпольського

районного центру зайнятості.
16 червня 2017 року  головний спеціаліст  відділу  «Теофіпольське бюро правової

допомоги»  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Тетяна Віркун взяла участь у проведенні спільного профінформаційного
семінару  із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, який проводився на
базі Теофіпольського районного центру зайнятості.

Зокрема,  присутнім  заходу   роз’яснено  порядок  надання  безоплатної  первинної
правової допомоги та доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Крім цього, нача-
льник відділу роз’яснила норми чинного законодавства, що забезпечують право громадян на
безоплатну правову допомогу, а саме – довела 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 малозабезпече-
ності осіб.

 30  червня 2017  року  начальник  відділу та  головний спеціаліст  відділу  «Теофі-
польське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Оксана Марків
із Тетяною Віркун взяли участь у проведенні спільно-
го профінформаційного семінару  із загальних питань
зайнятості  населення  та  стану  ринку  праці,  який
проводився  на  базі  Теофіпольського  районного
центру зайнятості.

Зокрема,  присутнім  заходу  Оксаною Марків
роз’яснено  порядок  надання  безоплатної  первинної
правової допомоги та доступ до безоплатної вторин-

ної  правової  допомоги.  Крім цього,  начальник  відділу роз’яснила норми чинного
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законодавства,  що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу,  а саме –
довела до відома присутніх основні зміни, що були внесені до Закону України «Про безоплат-
ну правову допомогу»,  в частині  розширення суб’єктів права на безоплатну вторинну
правову допомогу, визначення рівня малозабезпеченості осіб. 

Тетяна  Віркун  роз’яснила  учасникам  семінару  їх  права  та  обов’язки  в  рамках  за-
провадження ЄС безвізового режиму для України. Головним спеціалістом відділу надано від-
повіді на найбільш часті питання щодо запровадження ЄС безвізового режиму для України.

З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами слуху та
зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 2 правопросвітницькі заходи,
зокрема:

 -  20 квітня 2017 року   головний спеціаліст відділу “Теофіпольське  бюро правової
допомоги”  Тетяна  Віркун  спільно  з  головою  громадського  об'єднання  Теофіпольської
територіальної  первинної  організації  УТОС  Сторожуком  Григорієм  Миколайовичем
провели семінар з особами з обмеженими можливостями на тему: “Соціальний захист осіб з
обмеженими можливостями”, під час якого проінформувала осіб про надання безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги.

-  22  травня  2017  року інтегратор  Оксана  Балясна   провела  семінар  для  осіб  з
обмеженими можливостями, які є членами Старокостянтинівської територіальної первинної
організації  УТОС на  тему:  “Порядок  внесення  змін  в  установчі  документи   громадських
організацій,  під  час  якого  вона  розповіла  про  основні  положення  Закону  України  «Про
громадські  об’єднання»,  Закону  України  “Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та
фізичних осіб -підприємців”, а також зазначила які органи здійснюють державну реєстрацію
змін до установчих документів неприбуткових організацій.

З  метою  роз’яснення  змісту  ключових  реформ  у  сфері  безоплатної  правової
допомоги,  соціального  захисту,  освіти,  та  пенсійного  забезпечення  в  трудових
колективах  та  територіальних  громадах  працівниками  Старокостянтинівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 14
правопросвітницьких заходів, а саме:

27  квітня  2017  року в.о.  директора  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олександр  Петлюк  взяв  участь  у
презентації “Як органи місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові
потреби громад?”, яка проходила у м.Хмельницькому.

11  травня  2015  року заступником  начальника  відділу  правової  інформації  та
консультацій  Центру Оксаною Балясною проведено  зустріч з колективом  Центру з надання
адміністративних  послуг  РДА,   під  час  якої розповіла  про  роботу  системи  безоплатної
правової  допомоги в Україні та перспективи створення та розвитку установи з надання БПД.

12 травня 2017 року фахівець Старокостянтинівського місцевого центру з надання
вторинної  правової  допомоги  Оксана   Балясна   прийняла  участь  у  спільному  заході,
організованому  Громадською  організацією  “Старокостянтинів  небайдужий”  та
Старокостянтинівською центральною районною бібліотекою, під назвою “Курс на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні”, який покликаний підвищити обізнаність громадян та
їхнє розуміння реформи місцевого самоврядування, посилити спроможності громад, надання
можливостей  для  їхнього  формування  та  подальшого  стабільного  розвитку.  Працівник
Центру виступила з доповіддю: “Процедура реорганізації органів місцевого самоврядування
після добровільного об’єднання територіальних громад”. 
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29  травня  2017  року начальник  відділу
правопросвітництва та взаємодії  з суб’єктами надання
первинної правової допомоги  Старокостянтинівського
міського  центру  з  надання  вторинної  правової
допомоги  Оксана  Балясна   провела  робочу  зустріч  з
працівниками  Сектору  інформаційної  діяльності  та
комунікацій  з  громадськістю Старокостянтинівської
районної державної адміністраці, а саме з завідувачем
сектору  Світланою  Черновською  та  головним
спеціалістом Віталієм Петасюком, на якій обговорено

питання взаємодії по висвітленню роботи Центру в напрямку розміщення на сайті районної
державної  адміністрації  в  рубриці  “Безоплатна  вторинна  правова  допомога”  правових
консультацій  по  питаннях, з  якими  найчастіше  звертаються  громадяни  до  спеціалістів
Центру. 

31  травня  2017  року   начальником  відділу  правопросвітництва   та  взаємодії  з
суб’єктами  надання  первинної  правової  допомоги   центру   Оксаною  Балясною  було
проведено робочі зустрічі з секретарями Староостропільської, Сербинівської сільських рад, в
ході яких обговорено питання щодо можливості отримання безоплатної вторинної правової
допомоги соціально незахищеними громадянами, які проживають на території сільських рад,
проінформовано про місцезнаходження та контактні телефони місцевого центру, а також для
працівників  та відвідувачів сільських рад проведено інформаційну годину  «Зміст ключових
реформ у сфері пенсійного забезпечення».

Того ж дня  ґоловним спеціалістом відділу
відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги»
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
Тетяною  Віркун проведено  робочу  зустріч  із  4
соціальними  працівниками  смт.  Базалія
Теофіпольського району, яким доведено до відома
інформацію щодо порядку отримання юридичних
консультацій та доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги у Бюро та запровадження ЄС
безвізового режиму для України. 

02  червня 2017 року  директор Старокостянтинівського місцевого Центру  з надання
вторинної  правової  допомоги  Олександр  Петлюк  прийняв  участь  у  спільній   нараді  з
працівниками Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, під час
якої  правоохоронцям  доведено  інформацію  про  внесені  зміни  до  Закону  України  “Про
безоплатну  правову  допомогу”  в  частині  розширення  кола  осіб,  які  мають  право  на
безоплатну вторинну правову допомогу. 

07 червня 2017 року начальник відділу правопросвітництва  та взаємодії з суб’єктами
надання первинної правової допомоги   Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Оксана  Балясна   провела  робочу  зустріч  з
депутатом  Старокостянтинівської  міської  ради  Олександром  Шевчуком,  під  час  якої
обговорили питання щодо співпраці в напрямку консультування та розробки  інформаційних,
методичних  матеріалів  для  депутатів  міської  ради,  членів  громадських  організацій  міста,
району на тему: “Децентралізація - як реформа  влади”. 
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09 червня 2017 року начальник відділу правопросвітництва  та взаємодії з суб’єктами
надання первинної правової допомоги   Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Оксана  Балясна провела  робочу  зустріч  з
директором Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки Світланою Білан, під час
якої  обговорили  питання  щодо  співпраці  в  напрямку  проведення  правопросвітницьких
заходів.  

Одночасно  фахівець  місцевого  центру
поспілкувалась  з  працівниками  методичного  кабінету
бібліотеки,  яким  довела  інформацію  про  діяльність
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги, також працівник
Центру  зосередила  увагу  присутніх  на  тих  соціально
незахищених категоріях громадян, які можуть звернутися до
місцевого центру та документах, які необхідно додати для
підтвердження  права  на  безоплатну  вторинну  правову
допомогу. 

13 червня 2017 року відбулась робоча зустріч з начальником
Старокостянтинівського  МРВ  з  питань  пробації  Центрально-Західного  міжрегіонального
управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації  Міністерства  юстиції
України, підполковником внутрішньої служби — Ольгою Козачук.
          Метою зустрічі стало визначення напрямів взаємодії між Старокостянтинівським МРВ
з  питань  пробації  та  Старокостянтинівським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги,  налагодження  співпраці  для  забезпечення  рівного  доступу
засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі й членів їх родин до безоплатної
правової допомоги та сприяння в наданні  юридичних послуг,  а також вирішення питання
щодо проведення правопросвітницьких заходів для засуджених.

14 червня 2017 року з метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів
надання  безоплатної  правової  допомоги,  налагодження  співпраці  з  ними  та  надання
методичної  допомоги для удосконалення  надання ними безоплатної   первинної   правової
допомоги спеціалісти  Старокостянтинівського місцевого  центру провели  робочу зустріч  з
секретарем громадської  організації  “Учасники АТО міста  Старокостянтинів”,  під  час  якої
обговорили  актуальні питання правого захисту військовослужбовців, серед яких проблемні
аспекти  щодо  звільнення  з  військової  служби,  розірвання  контрактів,  виплата  грошового
забезпечення,  надання  відпусток,  медичне  забезпечення  учасників  АТО  та  бойових  дій,
виплата соціальної допомоги тощо.

Того ж дня фахівець Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги   Оксана  Балясна  провела  робочу  зустріч  з  директором
Старокостянтинівського  професійного  ліцею Сергієм  Кучеруком,  під  час  якої  обговорили
питання  щодо  співпраці  в  напрямку  проведення  правопросвітницьких  заходів  з  метою
підвищення правових знань студентів ліцею.

27 червня  2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії   з суб’єкта-
ми надання первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого  центру з надан-
ня вторинної правової допомоги Оксана  Балясна прийняла участь в  засіданні  спостережної
комісії  при виконавчому комітеті Старокостянтинівської  міської ради.  В ході обговорення
питання  про  взаємодію органів  влади,  громадськості  із  відділом з  питань  пробації  щодо
удосконалення  соціально -виховної роботи  із засудженими,  начальник відділу правопросві-
тництва  Оксана Балясна  доповіла про роботу Центру    в даному напрямку, а саме  ознайо-
мила присутніх про кількість заходів  проведених  працівниками Центру в ЗОШ  міста і ра-
йону, під час яких  учням  та педагогам   розповідали про причини дитячої  злочинності  та
про ефективні  заходи  її  протидії.
            30 червня 2017 року  на базі Старокостянтинівського  місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги, директор Старокостянтинівського місцевого центру
Олександр Петлюк спільно з головним спеціалістом відділу  організації надання  БВПД та
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роботи з адвокатами  Марією  Гаврилюк провели робочу зустріч  з адвокатами, під час якої
обговорили   проблеми,  що  виникають  у  захисників  при  наданні  безоплатної  вторинної
правової допомоги у  цивільних та адміністративних справах.

З  метою  створення  спеціалізованих  установ  з  надання  БПД  та  залучення
міжнародної  технічної  допомоги  або  міжнародних  грантів  з  метою  отримання
фінансової підтримки надавачів БПД працівниками Центру організовано та проведено  3
навчальні семінари з представниками органів місцевого самоврядування, а саме:

10  травня  2017  року начальник  відділу
правопросвітництва  та  взаємодії   з  суб’єктами   надання
первинної  правової  допомоги Старокостянтинівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги  Євгеній  Грабчук  спільно  з   заступником
начальника  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Оксаною  Балясною  в приміщенні Огіївської сільської ради
провели  навчальний  семінар  для   працівників   сільської
ради  на  тему:  “Спеціалізовані  установи  з  надання
безоплатної  правової  допомоги  в  органах  місцевого
самоврядування”,  під  час  якого  розповіли  про  основні
функції   комунальної установи з надання БПД та порядок її

створення.
24 травня 2017 року   головний спеціаліст  відділу   “Красилівське  бюро правової

допомоги”  Ігор Мудь  на базі Котюржинецької сільської ради  для  працівників сільської
ради   провів  семінарське  заняття   на  тему:  “Надання  безоплатної   правової  допомоги  в
місцевому самоврядуванні, перспективи розвитку”. 

 
21  червня  2017  року  на  базі

Кунчанської сільської ради   начальник відділу
“  Теофіпольське  бюро  правової  допомоги”
Оксана   Марків  спільно  з  головним
спеціалістом  відділу   Тетяною  Віркун   для
працівників  сільської  ради  провели  тематичну
бесіду  “Перспективи  створення  та  розвитку
установи  з  надання  безоплатної  правової
допомоги”.

З  метою  обговорення  результатів  роботи  з  надання  БПД  створення  мережі
параюристів  та  залучення  нових  стейкхолдерів  для  забезпечення  консультування
громадян відповідних територіальних громад проведено 11 робочих зустрічей та нарад з
сільськими головами та головами територіальних громад:

11  квітня  2017  року начальник  відділу  “Теофіпольське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги Людмила Кобера  провела робочу зустріч  з головою  Ільковецької сільської ради Теофі-
польського району, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю в наданні безоплат-
ної правової допомоги жителям територіальної громади, а також було передано інформаційні
матеріали  про  роботу  Теофіпольського   бюро  правової  допомоги  для  розміщення  їх  на
інформаційному стенді.

 12 квітня 2017 року заступник начальника відділу правової інформації та консульта-
цій  Старокостянтинівського   місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги   Оксана  Балясна   провела  робочу зустріч  з  сільським головою Коржівської  сі-
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льської  ради  Віталієм Мазуренко, в процесі якої обговорено потреби жителів територіальної
громади в безоплатній правовій допомозі, залучення до надання правової допомоги параюри-
стів,  а  також  налагодження  взаємодії  та  співпраці  органу  місцевого  самоврядування  з
місцевим центром  БВПД  щодо підвищення правової спроможності територіальної громади.

25 квітня 2017 року заступник начальника відділу правової інформації та консульта-
цій  Старокостянтинівського   місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги  Оксана Балясна  провела  робочі зустрічі з головами  Староостропільської, Серби-
нівської, Вишнопільської сільських рад, в ході яких обговорили питання щодо можливості
отримання безоплатної вторинної правової допомоги соціально незахищеними громадянами,
які  проживають на території  сільських рад,  а також налагодження взаємодії  та співпраці
органу місцевого самоврядування з  місцевим центром  БВПД  щодо підвищення правової
спроможності територіальної громади.

24  травня  2017  року  начальник  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги Ірина Вовнянко  провела робочу зустріч з головою  Самчинецької сільської ради Іриною
Сторожук. Як представник громади, голова сільської ради обговорила питання з спеціалістом
центру  щодо змісту та умов договору про виробництво сільськогосподарської продукції та
можливість  вступу  до  сільськогосподарського  виробничого  кооперативу  зі  спеціалістами
Центру, а також акцентувала увагу на  питанні про внесення змін до договору громадою села.
В ході спілкування працівниками Центру доведено до відома інформацію про осіб, які мають
право на безоплатну вторинну правову допомогу із урахуванням змін які було внесено до ЗУ
“Про  безоплатну  правову  допомогу”  та  залишено  інформаційні  матеріали  з  адресою
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги.

24  травня 2017 року головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро правової
допомоги»  проведено  робочу  зустріч  з  головою  Волиця-Польової  сільської  ради
Володимиром Швецем  щодо   налагодження  взаємодії  сільської  ради  з  місцевим центром
БВПД  щодо підвищення правової спроможності територіальної громади, а також залучення
параюристів  для юридичного обслуговування громади.

30 травня 2017 року в.о. начальника відділу “Красилівське бюро правової допомоги”
Оксана  Карнась  проведено   робочу  зустріч  з  сільським  головою  Великомедведівської
сільської ради Зінаїдою Сваволею  щодо результатів роботи з надання безоплатної правової
допомоги Красилівського бюро правової допомоги та обговорено можливість створення  на
території сільської ради комунальної установи  для надання безоплатної    правової допомоги.

31  травня  2017  року  начальником  відділу  правопросвітництва  та  взаємодії  з
суб’єктами надання первинної  правової  допомоги  Старокостянтинівського МЦ з надання
МБВПД Оксаною Балясною  проведено робочі зустрічі з секретарями Староостропільської,
Сербинівської сільських рад, в ході яких обговорено питання щодо можливості отримання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  соціально  незахищеними  громадянами,  які
проживають на території сільських рад.

14  червня  2017  року  начальник  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  вторинної  правової  допомоги  Ірина
Вовнянко    провела  робочу  зустріч  з  секретарем  Баглаївської  сільської  ради  Галиною
Мельничук, в ході якої обговорено питання подальшої співпраці та направлення до місцевого
центру осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги.

     З метою спрощення доступу  до безоплатної  правової допомоги та задоволення
потреб   у  правових   послугах,  зокрема  для    соціально  вразливих  суспільних  груп
( інвалідів, людей похилого віку  або з обмеженими  фізичними можливостями, одиноких
осіб,  ветеранів  війни,  дітей-сиріт,  дітей   позбавлених  батьківського   піклування,
внутрішньопереміщених осіб,   а  також  осіб,  які   проживають  або  перебувають у
віддалених населених пунктах проведено: 

05 травня 2017 року на базі Вереміївського будинку-інтернату головний спеціаліст
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відділу “ Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з
надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Ігор Мудь забезпечив роботу виїзного
консультаційного пункту  для громадян похилого віку та інвалідів.

За  отриманням  консультацій  з  правових  питань  до  спеціаліста  звернулось  два
громадянина, яких цікавили питання порядку оформлення спадщини та питання перерахунку
пенсії.

11 травня 2017 року на виконання  плану заходів Старокостянтинівського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  на  IІ квартал 2017  року,
працівники Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги забезпечили  роботу  виїзного  консультаційного  пункту  на  базі
Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

За отриманням консультацій з  правових питань до спеціалістів  центру звернулось
троє громадян, яких цікавили питання стягнення аліментів, порядку оформлення спадщини
та питання соціального забезпечення.

   З  метою  поширення  інформації  щодо  функціонування  системи  БПД
Старокостянтинівським  місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма засобами
масової  інформації,  які  зареєстровані  та  здійснюють  свою  діяльність  на  території,  що
обслуговує Старокостянтинівський  місцевий центр.

31 травня 2017 року на  базі  Базалійського  будинку-інтернату
головний спеціаліст відділу “ Теофіпольське  бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги   Тетяна   Віркун   забезпечила  роботу
виїзного  консультаційного  пункту   для  громадян  похилого  віку  та
інвалідів. За консультаціями до спеціаліста звернулось 4 громадянина
по питаннях земельного та спадкового права.

Протягом ІІ кварталу 2017 року працівниками центру та бюро правової допомоги
здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності системи БПД в засобах масової
інформації, а саме:

05 травня 2017 року в   газеті “Життя  Старокостянтинівщини” опубліковано статтю
начальника  відділу   правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  первинної
правової допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з надання вторинної правової
допомоги  Євгенія Грабчука “Першочергові кроки у випадку насильства в сім'ї”. 

22 травня 2017 року  в ефірі Старокостянтинівської радіокомпанії, яка віщає в місті
Старокостянтинові  і  Старокостянтинівському  районі  начальником  відділу
правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  первинної  правової  допомоги
Старокостянтинівського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги  Оксаною
Балясною  озвучено   інформаційний  матеріал  “Право  на  працю:  укладення  цивільно-
правового договору з фізичною особою”.

25 травня 2017 року в газеті “ Красилівський замок” опубліковано статтю головного
спеціаліста  відділу  “  Красилівське  бюро  правової   допомоги”  Ігоря   Мудя  “  Стягнення
аліментів з батька ( матері) дитини: відповіді на поширені питання”.

02 червня 2017 року в газеті “ Життя  Старокостянтинівщини”  опубліковано статтю
начальника  відділу   правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  первинної
правової допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з надання вторинної правової
допомоги  Оксани  Балясної   “  Роз’яснення   щодо  відмінностей   трудового  договору  від
цивільно-правового договору”.
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16 червня 2017 року  в  газеті “Красилівський замок ” опубліковано статтю головного
спеціаліста відділу “ Красилівське бюро правової  допомоги” Ігоря  Мудя “Як реалізувати
свої право  на  безоплатну  приватизацію  земельної ділянки “;

23 червня  2017 року  в газеті “ Життя  Старокостянтинівщини”  опубліковано статтю
начальника  відділу   правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  первинної
правової допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з надання вторинної правової
допомоги Оксани Балясної  “ Порядок виправлення  помилки у документах спадодавця”.

26 червня 2017 року  в ефірі Старокостянтинівської радіокомпанії, яка віщає в місті
Старокостянтинові  і  Старокостянтинівському  районі  начальником  відділу
правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  первинної  правової  допомоги
Старокостянтинівського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги  Оксаною
Балясною  озвучено   інформаційний  матеріал  “  Вимоги  чинного  законодавства   щодо
оформлення  спадкоємцями своїх  спадкових прав”.

 

З метою консолідації зусиль спрямованих  на співпрацю в частині забезпечення
прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством,   Старокостянтинівським
місцевим Центром з надання вторинної правової допомоги протягом ІІ кварталу 2017
року  укладено 2 меморандуми:

 20  червня  2017  року   укладено  Меморандум  про  співпрацю   між
Старокостянтинівським  місцевим  центром   з  надання   безоплатної   вторинної   правової
допомоги  та   Старокостянтинівським    міжрегіональним  відділом   з  питань  пробації  ,
Теофіпольським районним  відділом  з питань пробації , Красилівським  районним сектором
з питань пробації  Центрально-Західного міжрегіонального управління  з питань  виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

21  червня  2017  року  укладено  Меморандум  про  співпрацю   між
Старокостянтинівським  місцевим  центром   з  надання   безоплатної   вторинної   правової
допомоги  та Громадською організацією “ Учасники АТО міста  Старокостянтинова”.

          З  метою надання органам місцевого самоврядування консультаційно-методичної
допомоги з правових питань  Старокостянтинівським  місцевим Центром з надання
вторинної правової допомоги протягом ІІ кварталу 2017 року розроблено  2 методичні
рекомендації  для ОМС щодо організації ними надання БППД у регіоні на теми:

1. Правові  питання,  з якими    звертаються  громадяни до Старокостянтинівського
місцевого  центру   з надання   безоплатної  вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги ( 15.05.2017);

2.  Контроль  за  додержанням  вимог  законодавства  про  працю.  Трудові   перевірки
-2017  (20.06.2017).

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих практик
роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, на
офіційному  сайті  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у Хмельницькій області, за матеріалами Старокостянтинівського  місцевого
центру протягом ІІ кварталу  висвітленні успішні практики адвокатів:

25 квітня 2017 року розміщено інформацію про успішну практику  представництва
інтересів  особи  адвокатом Іваном Козаком, а саме    Управління Пенсійного фонду України в
Хмельницькій  області відмовило  вдові  у переході на  пенсію у  зв'язку  із
втратою годувальника після  смерті  її  чоловіка.  Аргументували  це  тим,  що  жінка  не
могла документально  підтвердити  факт  перебування  на  утриманні  чоловіка.  Адвокат Іван
Козак, призначений клієнтці у Старокостянтинівському місцевому центрі з надання БВПД, у
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суді довів, що саме  пенсія  померлого  протягом тривалого  часу була  для  сім'ї  постійним  і
основним джерелом засобів до існування. 

13 червня 2017 року  розміщено інформацію про успішну практику  представництва
інтересів  особи  адвокатом  Юрієм  Сторожуком,   щодо  надання  права  на  шлюб
неповнолітньої  заявниці за  результатами    розгляду  12.04.2017  року  рішенням
Теофіпольського районного суду Хмельницької області встановлено, що реєстрація шлюбу
відповідатиме інтересам заявниці та інтересам її майбутньої дитини. 

29  червня 2017 року  розміщено інформацію про успішну практику представництва
інтересів  особи  щодо  поновлення  права  на  дітей,  а  саме  зусиллями  адвоката  Юрія
Сторожука  рішенням від 13 червня 2017 року Теофіпольський районний суд Хмельницької
області поновив батьківські права позивачки.

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 ІІ кварталу 2017 року
здійснено 30  виїздів мобільних   консультативних  груп:

06 квітня 2017 року працівниками відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги здійснено виїзд до села Воронівці Теофіпольського району, де проведено виїзний прийом
громадян  на  базі  сільської  ради.  В  основному  питання  стосувались  земельного  права,
зокрема,  щодо  порядку отримання  кадастрового  номера  на  земельну ділянку,  підстав  до-
строкового припинення договору оренди земельного паю. 

12 квітня 2017 року працівниками відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  виїзний  прийом  громадян  на  базі  Ільковецької  сільської  ради
Теофіпольського району. Зокрема, громадяни зверталися з питань сімейного права, а саме -
порядку  стягнення  аліментів  на  утримання  непрацездатних  батьків  та  щодо  можливості
розірвання шлюбу, якщо в сім’ї є дитина до 1-го року. 

12  квітня  2017  року в  рамках  роботи  мобільного
консультаційного  пункту  працівники  Старокостянтинівського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги провели виїзний прийом громадян на базі Коржівської
сільської ради, що знаходиться у Старокостянтинівському районі.

За  час  прийому  до  фахівців  центру  звернулося  п'ятеро
громадян, з питаннями щодо відчуження земельної частки-паю,
граничних розмірів земельної ділянки, які можна отримати для
індивідуального дачного будівництва, погашення заборгованості
за кредитним договором, а також питання сімейного права.

19  квітня  2017  року здійснено  виїзд  мобільного
консультаційного  пункту  Старокостянтинівського  місцевого

центру з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги працівниками відділу  “Теофі-
польське бюро правової допомоги” до Гаврилівської сільської ради Теофіпольського району.
За консультаціям звернулося 3 особи з питань спадкового  та  земельного права.

Того  ж  дня,  з  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  та
можливості  її  отримання  соціально  незахищеними  верствами  населення
Старокостянтинівського району в приміщенні Ладигівської сільської ради відбувся  виїзний
прийом громадян за участю спеціалістів Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

За отриманням консультацій з правових питань звернулось четверо громадян, яких ці-
кавили питання можливості відчуження земельної частки (паю), порядку оформлення спад-
щини, порядку стягнення аліментів.

20  квітня  2017  року в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1565-advokat-doviv-shcho-nadannia-prava-na-shliub-vidpovidaie-interesam-nepovnolitnoi-zaiavnytsi
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1565-advokat-doviv-shcho-nadannia-prava-na-shliub-vidpovidaie-interesam-nepovnolitnoi-zaiavnytsi
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67088176
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працівниками  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”  Старокостянтинівського
місцевого  центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  проведено  виїзний
прийом  громадян  на  базі  Глібківської   сільської   ради.  Для  отримання  консультацій
звернулося 5 осіб.

26  квітня  2017  року в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту
працівниками  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”  Старокостянтинівського
місцевого  центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  проведено  виїзний
прийом громадян на базі Севрюківської та Ледянської сільських рад.

В результаті виїзного прийому громадян на базі Севрюківської сільської ради надано
правову  допомогу  та  правові  консультації  жителям  села  Севрюки.  Для  отримання
консультацій звернулося 3 особи. Звернення стосувалися порядку виконання судових рішень,
цивільного  права  та  соціального  забезпечення  населення.  Працівниками  відділу
“Красилівське  бюро  правової  допомоги”  акцентовано  увагу  щодо  порядку  отримання
правової  допомоги  жителів  територіальних  громад,  зокрема  було  надано  відповіді  на
запитання, щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги, оплату роботи адвоката
та  про  перелік  послуг,  що  надаються  відділом  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

Того  ж  дня,  працівники  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги забезпечили роботу мобільного консультаційного
пункту громадян в приміщенні Радковецької сільської ради, що у Старокостянтинівському
районі.

Під час прийому громадян, з метою отримання роз'яснень чинного законодавства з
правовими  питаннями  до  фахівців  звернулося  четверо  громадян.  Звернення,  зокрема
стосувалися питань земельного законодавства та соціального забезпечення.  

03 травня 2017 року працівники Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного
пункту провели виїзний прийом громадян на базі Пеньківської сільської ради.

За отриманням консультацій з  правових питань до спеціалістів  центру звернулось
п'ятеро  громадян,  яких  цікавили  питання  позбавлення  батьківських  прав  та  призначення
опікуна, можливості відчуження земельної частки (паю), порядку оформлення спадщини та
питання сімейного права.

  10  травня  2017  року працівники  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  забезпечили  роботу  мобільного
консультаційного пункту громадян в приміщенні Огіївської сільської ради. Під час прийому
громадян, з метою отримання роз’яснень чинного законодавства з правовими питаннями  до
фахівців  звернулося   четверо   громадян.  Звернення,  яких  зокрема  стосувалися  питань
земельного законодавства та соціального забезпечення.

Того  ж  дня,  в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту  працівниками
відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведено виїзний прийом громадян на
базі Гальчинецької сільської ради Теофіпольського району.  Прийнято 4 громадян з питань
земельного та спадкового права.

24 травня 2017 року працівниками Старокостянтинівського місцевого центру з нада-
ння безоплатної вторинної правової допомоги в рамках роботи мобільного консультаційного
пункту проведено виїзний прийом громадян на базі Самчинецької сільської ради.

За отриманням консультацій з  правових питань до спеціалістів  центру звернулось
четверо  громадян,  яких  цікавили  питання  розірвання  договору  оренди  землі,  порядку
оформлення спадщини, вимог до складення заповіту.

Того ж дня, з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги жителів
Теофіпольського  району  в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» здійснено
виїзд  до  села  Волиця-Польова  Теофіпольського  району,  де  проведено  консультування
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громадян.  За  юридичними  порадами   звернулося  7  осіб  з  питань  сімейного,  спадкового,
соціального забезпечення та іншого цивільного права.

24  травня  2017  року  фахівці  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
провели  виїзний  прийом  громадян  на  базі  Котюржинецької  сільської  ради  для  надання
правової допомоги та юридичних консультацій жителям громади.

Під час виїзду звернулося  3 особи.
Звернення,  стосувалися   земельного  права,  порушень  договорів  оренди  землі,   та

безкоштовної приватизації земельної ділянки.
Громадянам було роз'яснено норми земельного права щодо процедури безкоштовної

приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
Громадян також проінформовано про завдання та функції бюро правової допомоги,

ознайомлено з пільговими категоріями, які мають право на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги.

29 травня 2017 року  працівниками відділу “Красилівське бюро правової допомоги” в
рамках  діяльності  мобільних  консультаційних  пунктів  проведено  виїзне  консультування
громадян в селі Корчівка Красилівського району в приміщенні Корчівської сільської ради. В
ході проведення виїзного консультування звернулося 3 особи. Громадянам було роз”яснено
норми  земельного  права,  виконання  судових  рішень,  стягнення  аліментів  з  боржника  та
оскарження дій чи бездіяльності  посадових осіб органів державної виконавчої служби. 

30 травня 2017 року фахівцями відділу “Красилівське бюро правової допомоги”  в
рамках  діяльності  мобільних  консультаційних  пунктів  проведено  виїзне  консультування
громадян  в  селі  Велика  Медведівка  Красилівського  району  в  приміщенні
Великомедведівської сільської ради. В ході проведення виїзного консультування звернулося 5
осіб. Звернення зокрема стосувалися земельного права, соціального забезпечення, виконання
судових рішень. 

31 травня 2017 року з метою розширення доступу до системи безоплатної вторинної
правової  допомоги та  забезпечення доступності  правової  допомоги сільському населенню
спеціалістами Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги проведено виїзний прийом громадян в Староостропільській та Сербині-
вській  сільській  раді.  Під  час  прийому  з  правовими  питаннями  звернулося  6  громадян.

Основні питання,  з  якими  зверталися  громадяни
стосувалися  порядку  укладення  цивільно-правового
договору;  процедури  безкоштовного  отримання
земельної  ділянки;  процедури  реєстрації  земельної
ділянки в земельному кадастрі; видів відповідальності
за самовільне зайняття земельної ділянки. 

Того  ж  дня,  в  рамках  роботи  мобільного
консультаційного  пункту  Старокостянтинівського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги спеціаліст відділу «Теофіпольське
бюро правової  допомоги»  –  здійснила  виїзд  до  смт.

Базалія Теофіпольського району, де провела виїзний прийом громадян на базі сільської ради.
За консультаціями звернулося 8 осіб з питань земельного та спадкового права.

Того ж дня, з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги жителів
Теофіпольського  району  в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту  спеціаліст
відділу  «Теофіпольське бюро правової допомоги» спільно із начальником Теофіпольського
районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції  у Хмельницькій
області  –  Ольгою  Архіпович  здійснила  виїзд  до  с.  Святець  Теофіпольського  району,  де
провела виїзний прийом громадян на базі сільської ради. За консультаціями звернулося 9 осіб
з  питань   земельного,  спадкового,  сімейного  і  соціального  права  та  порядку  отримання
безоплатної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.

07 червня 2017 року працівники місцевого центру забезпечили роботу мобільного
консультаційного  пункту  на  базі  Березненської сільської  ради,  що  знаходиться  у
Старокостянтинівському районі.
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Під час прийому громадян, з метою отримання роз'яснень чинного законодавства з
правовими  питаннями  до  фахівців  звернулося  п'ятеро  громадян.  В  основному  питання
стосувалися встановлення фактів, що мають юридичне значення, які існують види пенсій, що
виплачує держава в особі Пенсійного фонду, кому вони призначаються, в якому розмірі, хто
має право на пенсії на пільгових основах чи можливо отримувати одночасно декілька видів
пенсій згідно з Законами України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”
та “Про пенсійне забезпечення”.  

08 червня  2017 року в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу
“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги спеціаліст відділу провів виїзний прийом громадян
на базі Западинської сільської ради.

Під  час  перебування  у  населеному пункті  працівником  бюро  доведено  до  відома
інформацію про діяльність відділу, роз’яснено порядок отримання безоплатної первинної та
вторинної правової допомоги та надано консультації жителям с.Западинці.

4  червня  2017  року  працівники  Старокостянтинівського   місцевого  центру
забезпечили роботу мобільного консультаційного пункту на базі Баглаївської  сільської ради,

що знаходиться у Старокостянтинівському районі.
За час прийому з метою отримання консультацій

та  роз'яснень  чинного  законодавства  з  правовими
питаннями  до  фахівців  центру  звернулося  четверо
громадян.  В  основному  питання,  які  цікавили
мешканців  села  стосувалися  права  розпоряджатися
часткою у майні, що є об'єктом права спільної сумісної
власності,  спадкування  права  на  земельну  ділянку  та
пільг учасникам бойових дій.

21  червня   2017  року в  рамках  роботи
мобільного  консультаційного  пункту  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги спеціаліст відділу  «Теофіпольське бюро правової
допомоги» – здійснила виїзд до с. Кунча  Теофіпольського району, де провела виїзний прийом
громадян на базі сільської ради. За консультаціями звернулося 9 осіб з питань соціального
забезпечення, земельного та спадкового права. 

22  червня  2017  в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту  відділу
“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги спеціаліст відділу провів виїзний прийом громадян
на  базі  с.   Васьківчицької  сільської  ради.  За  консультаціями  звернулося  9  осіб  з  питань
соціального забезпечення, виконання судових рішень.

22 червня 2017 року в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу
“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги спеціаліст відділу провів виїзний прийом громадян
на  базі   Васьківчицької  сільської  ради.  За  консультаціями  звернулося  9  осіб  з  питань
соціального забезпечення, виконання судових рішень.

30 червня 2017 року   в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу
“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги спеціаліст відділу провів виїзний прийом громадян
на базі   Великосалихівської  сільської ради. За консультаціями звернулося 3 особи з питань
соціального  забезпечення,  а  саме   щодо   порядку  отримання   державної    соціальної
підтримки  дітям  війни, згідно ст.6  ЗУ “ Про  соціальний  захист дітей війни”.

З  метою  забезпечення  спрощення  доступу  громадян  до  безоплатної  правової
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової
допомоги Старокостянтинівським місцевим Центром проведено     прийоми громадян в
дистанційних  пунктах консультування,  а саме:

 14  квітня   2017  року у  рамках  роботи  дистанційного  пункту  консультування
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громадян,  головний  спеціаліст   відділу  «Теофіпольське  бюро  правової  допомоги»
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги провела прийом громадян на базі Теофіпольського районного центру зайнятості.

За  консультуванням  звернулося  5  осіб,  зокрема,  питання  стосувалися  порядку
отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  безоплатної  первинної  правової
допомоги та перерахунку пенсій.

20  квітня  2017  року  начальник  відділу  організаційної  роботи,  юридичного
забезпечення  діяльності та персоналу Старокостянтинівського МЦ  з НБВПД Віта Сучок
забезпечила роботу  дистанційного пункту консультування  громадян в приміщенні  ЦНАП
Старокостянтинівської  РДА.   Під  час  прийому до  фахівця  звернулися  три   громадянина.
Звернення  стосувались   щодо  позбавлення   особи   права  користування    житловим
приміщенням,  стягнення  аліментів  на  утримання  непрацездатних  батьків  та  питання
прийняття спадщини за заповітом.

 03 травня 2017 року  в  рамках роботи дистанційного  консультаційного пункту в
приміщенні  Красилівського  районного  центру  зайнятості  відбувся   прийом  громадян
працівниками відділу “Красилівське бюро правової допомоги”. Під час прийому звернулося 3
особи  з  питань  сімейного  права,  виконання  судових  рішень  та  соціального  забезпечення
населення.

11 травня  2017 року головний спеціаліст   відділу представництва місцевого центру
провела  прийом громадян  в  приміщенні  ЦНАП Старокостянтинівського  району.   Під  час
прийому до  фахівця  звернулися  два   громадянина.  Звернення  стосувались   житлових  та
земельних питань.

12  травня  2017  року у  рамках  роботи  дистанційного  пункту  консультування
громадян працівник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Старокостянтинівсько-
го  місцевого центру з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги провела прийом
громадян на базі Теофіпольського районного центру зайнятості.

За  консультуванням  звернулося  9  осіб,  зокрема,  питання  стосувалися  порядку
отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  безоплатної  первинної  правової
допомоги та виконання судових рішень.

25 травня 2017 року спеціаліст Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги провела прийом громадян в приміщенні Центру з
надання адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної адміністрації.

Під  час  прийому  громадян  до  фахівця  звернулось  3  громадянина.  Звернення
стосувались порядку розірвання договору оренди землі, порядку реєстрації юридичної особи
та первинної профспілкової організації. 

26  травня 2017 року  рамках роботи дистанційного пункту консультування громадян
з правових питань  фахівцем відділу «Теофіпольське бюро правової  допомоги» проведено
прийом громадян на базі Теофіпольського районного центру зайнятості. 

За  консультуванням  звернулося  4  осіб,  зокрема,  питання  стосувалися  порядку
отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  безоплатної  первинної  правової
допомоги та трудового законодавства.

13 червня 2017 року відповідно до графіку роботи дистанційного консультаційного
пункту на базі Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості фахівцем місцево-
го центру забезпечено консультування громадян.

За час роботи пункту консультування звернулося троє осіб, які перебувають на обліку
в центрі зайнятості як безробітні. Питання, які турбували громадян стосувалися сімейного
права щодо можливості розірвання шлюбу, якщо є дитина, яка не досягла однорічного віку,
питання збільшення розміру аліментів на утримання неповнолітньої дитини та питання щодо
можливості отримання безоплатної вторинної допомоги учасником АТО.

16  червня  2017  року в   рамках  роботи  дистанційного  пункту  консультування
громадян з  правових питань  працівники відділу провели прийом громадян на базі  Теофі-
польського районного центру зайнятості. 
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За консультуванням звернулося 6 осіб, зокрема, питання стосувалися порядку отрима-
ння безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової
допомоги, а також питання  виїзду за кордон спільно із неповнолітніми дітьми.

          23 червня 2017 року у приміщенні Старокостя-
нтинівської  Центральної  районної  бібліотеки нача-
льник  відділу  правопросвітництва  та  взаємодії    з
суб’єктами  надання  первинної  правової  допомоги
Старокостянтинівського місцевого  центру з надання
вторинної  правової  допомоги  Оксана   Балясна
провела   Skype-консультування  з   жителями   села
Стецьки  на  базі  Стецьківської  сільської  бібліотеки.
Особи,  що  звертались,  отримали  роз’яснення  щодо
сплати  відсотків  сукупного  доходу  сім’ї  для  при-
значення  субсидій  за  житлово-комунальні  послуги,
порядку  звернення   до  територіального органу

Пенсійного фонду України  з питань виходу на пенсію медичних працівників, нарахування
декретної відпустки приватному підприємцю.     

26 червня 2017 року  відповідно до графіку роботи дистанційного консультаційного
пункту на базі Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості фахівцем місцево-
го центру Оленою Лямець  забезпечено консультування громадян. Під час прийому громадян
до фахівця звернулось 3 громадянина. Звернення стосувались встановлення факту  родинних
відносин між  фізичними особами та сімейного права.

29  червня 2017 року головний спеціаліст   відділу представництва місцевого центру
Олена  Лямець  провела  прийом  громадян  в  приміщенні  ЦНАП  Старокостянтинівського
району.  Під час прийому до фахівця звернулися три громадянина. Звернення стосувались
житлового права,  встановлення  факту  належності  правовстановлюючого  документа  та
захист права власності.  

30 червня 2017 року рамках роботи дистанційного пункту консультування громадян з
правових питань Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги  працівники відділу “ Теофіпольське бюро правової допомоги” провели
прийом громадян на базі Теофіпольського районного центру зайнятості. 

За консультуванням звернулося 3 особи, зокрема, питання стосувалися порядку отри-
мання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  та  доступу  до   безоплатної  вторинної
правової допомоги.

[1.2.]  Створення  системи  управління  правовими  знаннями  та  розвиток  людського
потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі системи БПД

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників центру
проведено наступні заходи:

14  квітня  2017  року було  проведено  оперативну  нараду  з  працівниками
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  та начальниками Теофіпольського,  Красилівського бюро правової  допомоги  за
порядком денним:

1.  Про організацію роботи місцевого центру з  питань  ведення діловодства  та  стан
дотримання працівниками вимог Інструкції з діловодства.

2.  Про  стан  проведення  правопросвітницької  роботи  на  території  юрисдикції
місцевого центру.

3.  Про  основні  підсумки  діяльності  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги за І квартал 2017 року.

Крім цього, директор центру  Олександр Петлюк  провів  семінар для працівників
бюро,  під  час  якого  вивчались  питання  щодо  забезпечення  роботи    мобільних   та
дистанційних  пунктів консультування громадян”.

12  травня  2017  року  було  проведено  оперативну  нараду  з  працівниками
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Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги за порядком денним:

1. Про організацію роботи мобільного консультативного пункту місцевого центру з
питань безоплатної правової допомоги.

2. Про стан зберігання, витрачання матеріально-технічних ресурсів при забезпеченні
діяльності місцевого центру.

3. Про результати роботи місцевого центру щодо повноти та якості перевірки актів
надання послуг адвокатів.

4. Про стан діяльності відділу “Красилівське бюро правової допомоги”.
5. Про стан діяльності відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”.
19  травня  2017  року на  виконання  плану  проведення  внутрішніх  навчань  для

працівників Старокостянтинівського  місцевого  Центру  з  надання  вторинної  правової
допомоги  директором  центру  Олександром  Петлюком  проведено  семінар-навчання
“Поняття та соціально-політична сутність корупції”.

09  червня  2017  року було  проведено  оперативну  нараду  з  працівниками
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги за порядком денним:

1. Про результати роботи відділу правової інформації та консультацій.
2. Про результати роботи відділу організації надання безоплатної вторинної правової

допомоги та роботи з адвокатами.
3. Про стан взаємодії місцевого центру з суб'єктами надання безоплатної первинної

правової допомоги.
4. Про стан діяльності відділу представництва.

         14 червня 2017 року   працівники Старокостянтинівського місцевого Центру з надання
БВПД та  Красилівського, Теофіпольського Бюро правової допомоги,  успішно пройшли  ди-
станційний  курс  «Робота  з  клієнтом»,  створений  у  рамках  проекту  «Доступна  та  якісна
правова допомога в Україні», за результатами   проходження дистанційного курсу працівники
отримали сертифікати.

[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги

На виконання  завдання  плану щодо участі  у  засіданнях керівної  ради,  директором
Центру взято участь у 2 засіданнях  щодо розгляду актуальних питань діяльності, а саме:

12  квітня  2017  року в.о.директора  Старокостянтинівського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олександр  Петлюк  взяв  участь  у
черговому засіданні  Керівної  ради Регіонального центру з  надання безоплатної  вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області за порядком денним:

1.  Підбиття  підсумків  роботи  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги за І квартал 2017 року.

2. Виконання Регіонального плану надання правової допомоги у Хмельницькій області
на 2017 рік протягом І кварталу.

3. Підготовка до планового внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області.

4. Різне.
             23 червня 2017 року директор Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Петлюк взяв участь у черговому засі-
данні Керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги у Хмельницькій області за порядком денним:

1.Підбиття  підсумків роботи місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги за ІІ квартал 2017 року.

2.Аналіз  проведеного  Координаційним  центром  з  надання  правової  допомоги
внутрішнього  аудиту  діяльності  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області за період з 01.01.2013 по 31.03.2017 року.

3.Аналіз проведених моніторингів діяльності місцевих центрів з надання безоплатної

http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
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вторинної правової допомоги (в тому числі відділів бюро правової допомоги).
4.Різне.
01 червня 2017 року на виконання плану заходів  Старокостянтинівського місцевого

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  на  ІІ  квартал  2017  року
директором  місцевого  центру  Олександром  Петлюком  та  фахівцями  місцевого  центру
проведено  моніторинг  діяльності  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

Під час візиту проведено комплексний моніторинг діяльності відділу “Красилівське
бюро правової допомоги” та надано методичну та практичну допомогу працівникам бюро в
усуненні виявлених недоліків в питаннях якості консультування клієнтів, представництва їх
інтересів в суді та ведення діловодства. 

       27 червня 2017 року на виконання плану заходів  Старокостянтинівського місцевого
центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  на  ІІ  квартал  2017  року ди-
ректором  місцевого  центру  Олександром  Петлюком  та  фахівцями  місцевого  центру
проведено  моніторинг  діяльності  відділу  “Теофіпольське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги.

Під час візиту проведено комплексний моніторинг діяльності відділу “Теофіпольське
бюро правової допомоги” та надано методичну та практичну допомогу працівникам бюро  в
питаннях  якості  консультування  клієнтів,  представництва  їх  інтересів  в  суді  та  ведення
діловодства. 

З  метою  підвищення
кваліфікації  адвокатів  та  організації
обміну досвідом між ними:
  30  червня  2017  року на базі
Старокостянтинівського   місцевого
центру з надання безоплатної вторин-
ної  правової  допомоги,  директор
Старокостянтинівського  місцевого
центру  Олександр Петлюк спільно з

головним спеціалістом відділу  організації надання  БВПД та роботи з адвокатами  Марією
Гаврилюк провели робочу зустріч  з адвокатами, під час якої  обговорили  проблеми, що
виникають у захисників при наданні безоплатної вторинної правової допомоги у  цивільних
та адміністративних справах.
             Головний спеціаліст центру  Марія Гаврилюк  на основі аналізу  стану виконання
адвокатами  доручень  для   надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  провела
семінарське заняття:   “Порядок оформлення документів на оплату послуг адвокатів - актів
надання безоплатної вторинної правової допомоги та відповідних додатків до них”. Під час
семінару акцентовано увагу  на  порядку розрахунку розміру винагороди за надання без-
оплатної  вторинної  правової  допомоги у цивільних та адміністративних справах.  Також в
процесі  семінару  відбувся  обмін  думками  щодо  адвокатської  практики,  взаємодії  між
центрами та адвокатами.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

За період з 1 квітня  по 30 червня  2017 року місцевим центром з надання БВПД та
бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було
зареєстровано  1083 звернення клієнтів. Для 996  громадян було надано первинну правову
допомогу,  а  88 громадян  подали  звернення  про  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

В  результаті  розгляду  письмових  звернень  про  надання  БВПД  було  прийнято  72
рішення про надання БВПД. На виконання вказаних  рішень видано 54 доручень адвокатам
та 20 - штатним працівникам для оформлення процесуальних документів та представництва
інтересів клієнтів у суді. По 6 письмовим зверненням  у наданні БВПД було відмовлено.

Таблиця  1.  Інформація  щодо  кількості  зареєстрованих  та  опрацьованих  звернень
клієнтів в ІІ кварталі 2017 року 

№
з/п

Найменування
відділу МЦ

Кількість
зареєстрова-
них звернень

Кількість
наданих

правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання
БВПД

Кількість
перена-

правлень до
інших

провай-дерів
БПД

1 Відділ  правової
інформації  та
консультацій

344 312 32 0

2 Відділ
“Теофіпольське
бюро  правової
допомоги

334 309 25 0

3 Відділ
«Красилівське
бюро  правової
допомоги»

405 375 31 0

Разом по МЦ 1083 996 88 0

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного
179 (16,5%),  сімейного  123 (11,4%),  спадкового  79 (7,3%),  соціального  забезпечення 175
(16,2%), земельного 176 (1,8%), з інших питань 88 (3,2%), трудового 25  (2,3%),  договірного
20 (1,8%),  житлового  35 (3,2%),  питань  виконання  судових  рішень  108 (10,0%),
адміністративного 70 (6,4%), медичного 5 (0,5%) та з неправових питань 0 (0,0%).
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Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань

Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років — 538 (49,7%); від
18 до 35 років —248 (22,9%); понад 60 років — 291( 26,9%); до 18 років — 6 (0,6%).  

Більшість  звернень  від  клієнтів  надійшло  від  жінок  —  657 звернень  (60,7%),  від
чоловіків —426 (39,3 %).  

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)  -  60
(68,2%),  інвалідів - 16 (18,2%), ветеранів війни - 9 (10,2%) , внутрішньо переміщених осіб –
2  (2,3 %), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 0 (0,0 %), діти-сироти – 1
(1,1 %).

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

адміністративного медичного

неправові питання

22,9%

0,6%

49,7%

26,9%

 в ік клієнта 18-35

в ік клієнта до 18

в ік клієнта 35-60
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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

_____________________________________________________________________

Крім  цього,  місцевим  центром,  в  тому числі  бюро  правової  допомоги,  за  звітний
період було:

● здійснено 30 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  27 дистанційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 280 осіб, в
тому  числі  145 осіб  звернулися  за  отриманням  правових  консультацій  та  роз'яснень  до
мобільних консультаційних пунктів та 135 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

●  надано методичну допомогу  30 органам місцевого самоврядування та установам-
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провайдерам  БПД  (громадським  організаціям,  волонтерським  рухам,  юридичним  особам
приватного  права),  з  якими  налагоджено  співпрацю  щодо  надання  безоплатної  правової
допомоги;

● опрацьовано 119 акти надання БВПД, що були подані адвокатами.
● проведено 68 правопросвітницьких заходів.
● розміщено у ЗМІ 7 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД.
● надано 48  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі
бюро в ІІ кварталі 2017 року

№
з/
п

Найменування МЦ
та Бюро

Кількість
здійснени
х виїздів
мобільни

х
пунктів/о

сіб, що
отримали
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанційн
их

пунктів/осі
б, що

отримали
правову

допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених

право-
просвіт-
ницьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким надано
доступ до
електрон-

них сервісів
МЮ

1 Разом  по  МЦ,  в
тому числі:

30/145 27/135 30 68 48

2 Відділ
«Теофіпольське
бюро  правової
допомоги»

6/40 18/90 6 25 24

3 Відділ
«Красилівське бюро
правової допомоги»

12 / 48 6/ 14 12 18 22


