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Інформаційна довідка
 щодо виконання Старокостянтинівським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги річного плану діяльності 

на 2017 рік у ІІІ 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 
людського 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, забезпечення роз'яснення законодавства спрямованого на
запобігання  випадкам  насильства  в  сім'ї  та  злочинності  неповнолітніх,  протягом
третього кварталу 2017 року Старокостянтинівським  місцевим центром  з надання
безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  місцевий центр)  та Теофіпольським,
Крсилівськом бюро правової допомоги було проведено 17 правопросвітницьких заходів у
навчальних загальноосвітніх закладах, бібліотеках зокрема:

26 липня 2017 року начальник  відділу “Теофіпольське  бюро правової  допомоги”
Оксаною Марків провела тематичну бесіду з педагогічним колективом Ординецької ЗОШ І-
ІІІ ст. та Ординецького ДНЗ “Калинка” з питань надання безоплатної правової допомоги та
доступу  до  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  роздані  інформаційні  буклети  на
правову тематику.

02 серпня 2017 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання  безоплатної   первинної  правової  допомоги  місцевого  центру  (далі  –  інтегратор)
Оксана  Балясна  провела  інформаційну  годину  для  колективу  Центральної  районної
бібліотеки,  під  час  якої   ознайомила  присутніх  з  переліком  правових  послуг,  які  можна
отримати в місцевому центрі та порядком їх отримання, акцентувала   увагу на категорії осіб,
які мають право на безоплатну правову допомогу 

14 серпня 2017 року з метою підвищення рівня
правової  освіти  неповнолітніх  Старокостянтинівського
району  та  розширення  доступу  до  системи  безоплатної
вторинної правової допомоги фахівцем місцевого центру
для  дітей,  які  відпочивають  в  позаміському  закладі
оздоровлення та відпочинку табір “Калинівка” проведено
інформаційну годину: “Дотримуватись законів України –
обов’язок кожного громадянина”,  на якій учням доведено
інформацію про законодавство України,  що регламентує
права дітей, про причини та профілактику правопорушень

серед підлітків, види відповідальності за вчинення правопорушень неповнолітніми.  
16 серпня 2017 року начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”

Оксана  Марків  провела  тематичну  бесіду  з  педагогами  Ільковецької  ЗОШ  І-ІІ  ст.  та
працівниками  Ільковецької  сільської  бібліотеки  з  питань  порядку  надання  безоплатної
правової допомоги та системи безоплатної правової допомоги в Україні.

18  серпня 2017  року інтегратор  Оксана  Балясна
провела  лекцію  для  педагогічного  колективу
Старокостянтинівського ліцею  ім. Рудяка на тему: “Система
БПД   в Україні”.

22 серпня  2017 року в рамках святкування Дня
незалежності  України  інтегратор   Оксана  Балясна  для
педагогічного колективу Старокостянтинівської  ЗОШ  №8
провела   лекцію  на  тему:  “Надання  БВПД  в  Україні.
Перспективи розвитку”.

21  серпня  2017  року  інтегратор  Оксана  Балясна
взяла  участь  у  спільному  заході  організованим
Старокостянтинівською центральною районною бібліотекою
під назвою: “Шлях розвитку системи безоплатної правової
допомоги в Україні”,  який покликаний підвищити правову
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обізнаність  громадян  та  їхнє  розуміння  реформи  в  системі  надання  правової  допомоги
населенню, посилити   спроможності  громад,  надати   широкі   можливості  для  їхнього
формування та подальшого стабільного розвитку.

23 серпня 2017 року в рамках проведення запланованих публічних заходів, що мають
на  меті  інформування  громадян  про  систему  безоплатної  правової  допомоги,  головним
спеціалістом відділу “Красилівське бюро правової допомоги” на базі Красилівської районної
бібліотеки  для  представників  органів  місцевого  самоврядування  та  працівників  районної
бібліотеки  проведено лекцію на тему: “Організація та процедура надання БВПД”. 

Також у зв’язку із наступаючим святом — Днем незалежності України було проведено
лекцію на тему: “Становлення української держави і права”.

29 серпня 2017 року фахівець місцевого центру провела годину інформування для
педагогічного колективу  Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7,
під час якої присутнім доведено інформацію  про систему БВПД в Україні, а також про  дія-
льність Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

30 серпня 2017 року начальником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Оксаною Марків  в  Воронівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів проведена тематична бесіда з питань
надання  безоплатної  правової  допомоги  та  доступу  до  безоплатної  вторинної  правової
допомоги. 

31 серпня 2017 року начальник відділу “Теофіпольське бюро правової  допомоги”
Оксана Марків провела правоосвітній захід на базі  Теофіпольської НВК ЗОШ І ступенів-
гімназії  за  участю директора  гімназії  Лілії  Лаган  та  вчителів  гімназії.  Начальник  відділу
роз’яснила  основні  норми Закону України  “Про  безоплатну правову допомогу”  в  частині
отримання безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної
допомоги.

Крім  того,  з  присутніми  учасниками заходу проведена  тематична  бесіда  з  питань
надання  безоплатної  правової  допомоги  та  доступу  до  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

06 вересня 2017 року начальником відділу “Теофіпольське
бюро  правової  допомоги”  здійснено  годину-інформування   для
педагогічного  колективу  Турівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів,  для
працівників  дитячого садочку “Пролісок”  та Турівської сільської
бібліотеки  на  якій  присутнім  доведено  інформацію  про
становлення та розвиток системи БПД  в Україні . 

06 вересня  2017  року з метою  розширення доступу до
системи безоплатної вторинної правової допомоги,  в.о.директора
Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги у Хмельницькій області  Олена Варфоломєєва,  директор Старокостянтинівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Петлюк та
начальник  відділу  правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  безоплатної

вторинної   правової  допомоги  місцевого  центру  Оксана
Балясна  зустрілися з педагогічним колективом Григорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Під час правопросвітницького заходу були розглянуті
питання  про  те,  яким  чином  кожен  громадянин  може
скористатися правом на правову допомогу (про що зазначено
у статті 59 Конституції України) та де на Хмельниччині можна
отримати   безоплатну  первинну  та  вторинну  правову
допомогу. 

13  вересня  2017  року спеціалісти
Старокостянтинівського   місцевого  центру  відвідали
Решнівецький НВК (ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ), де в рамках
Всеукраїнського  проекту  Міністерства  юстиції  України  “Я
МАЮ ПРАВО!” для учнів 5-8 класів провели лекцію-бесіду

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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на тему: “Дитино права свої знай”.
13 вересня 2017 року начальником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”

Оксаною Марків відвідано Бережинецьку загальноосвітню школу I-II ступенів, де учням 6-9
класів доведено інформацію про відповідальність за насилля в сім”ї.

14 вересня 2017 року  начальник Теофіпольського бюро правової допомоги  провела
правоосвітній  захід  на  базі  Теофіпольської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1  за  участю  вчителя
правознавства Олени Станчук та учнів 9-А  класу.

З  присутніми  учасниками  заходу  проведена
тематична бесіда в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”,
зокрема   неповнолітнім  роз’яснено  їх  основні  права,
обов’язки  та  повідомлено  про  відповідальність  за
порушення чинного законодавства.

Крім того, начальник бюро роз’яснила основні
норми  Закону  України  “Про  безоплатну  правову
допомогу”  в  частині  отримання безоплатної  первинної
правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної
допомоги. Присутнім заходу були роздані інформаційні

буклети на правову тематику “Твої права-твій захист. Правові орієнтири для кожної дитини”.

19  вересня  2017  року начальник  відділу
“Теофіпольське бюро правової допомоги” Оксана Марків
спільно  із  інспектором  з  ювенальної  превенції  старшим
лейтенантом Теофіпольського відділення поліції – Юрієм
Ковальчуком провели спільний правоосвітній захід на базі
Базалійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  за  участю  вчителя
правознавства та учнів  9 класу.

З  присутніми  учасниками  заходу  проведена
тематична  бесіда  в  рамках  проекту “Я МАЮ ПРАВО!”,
зокрема   неповнолітнім  роз’яснено  їх  основні  права,

обов’язки  та  повідомлено  про  відповідальність  за  порушення  чинного  законодавства.
Присутнім заходу були роздані інформаційні буклети на правову тематику “Твої права-твій
захист. Правові орієнтири для кожної дитини”.

20 вересня  2017  року начальник  відділу  “Теофі-
польське  бюро  правової  допомоги” Оксана  Марків  від-
відала Михнівську ЗОШ І-ІІ ступенів та  для учнів 9 класу
провела  тематичну  бесіду  в  рамках  проекту  «Я  МАЮ
ПРАВО!».  Зокрема  неповнолітнім  було  роз’яснено  їх
основні права та обов’язки.

В той самий день  для відвідувачів  Михнівської сі-
льської  бібліотеки  проведена тематична бесіда з  питань

надання  безоплатної  правової  допомоги  та  доступу  до  безоплатної  вторинної  правової
допомоги. 

 20  вересня  2017  року інтегратор  Оксана  Балясна  відвідали
Сковородківський  НВК,  де  в  рамках  Всеукраїнського   проекту
Міністерства юстиції України  “ Я МАЮ ПРАВО” для учнів 7-9 кла-
сів провели лекцію - бесіду на тему: “Аналіз  прав і обов’язків  дітей
передбачених Конвенцією ООН  про права дитини”.
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23  вересня  2017  року в  рамках  проведення  запла-
нованих публічних, що мають на меті інформування громадян
про  систему  БПД,  головним  спеціалістом  відділу “Красилі-
вське бюро правової допомоги” Ігором Мудь на базі Красилі-
вської районної бібліотеки для представників органів місцево-
го  самоврядування  та  працівників  районної  бібліотеки
проведено лекцію на тему: “Організація та процедура надання
БВПД”. 

До відома присутніх було доведено Розділи ІІ, ІІІ ст.ст.
7-12; 13-26 Закону України “Про безоплатну правову допомо-
гу” .

З  метою   забезпечення  спрощення  доступу  громадян  до  безоплатної  правової
допомоги, щодо  можливостей  вирішення  проблем  у  правовий  спосіб, проведено  6
правопросвітницьких  заходів,  спрямованих  на  запобігання  безробіттю  для  осіб,  які
шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості, зокрема:

07  липня  2017  року фахівці  відділу  «Теофіпольське  бюро  правової  допомоги»
Старокостянтинівського  місцевого  центру  взяли  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, спеці-
аліст 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. 

28 липня 2017 року  начальник  відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
провела тематичну лекцію на базі  Теофіпольського районного центру зайнятості  на тему:
“Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – один з важливих факторів соціальної
стабільності в суспільстві”.

З  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  жителів
Теофіпольського району начальник відділу роз’яснила основні норми Закону України “Про
безоплатну правову допомогу”. 

Крім  того,  з  присутніми  учасниками заходу проведена  тематична  бесіда  з  питань
надання  безоплатної  правової  допомоги  та  доступу  до  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, роздані інформаційні буклети на правову допомогу.

02  серпня  2017  року  в  приміщенні  Красилівського  районного  центру  зайнятості
керівником Красилівського бюро правової допомоги Оксана Карнась  провела семінар  для
безробітних громадян “ Легалізація праці- запорука  гідного життя”. 

08  вересня  2017  року,  начальник  відділу
«Теофіпольське бюро правової допомоги» - Оксана Марків
провела  правоосвітній  захід  на  базі  Теофіпольського
районного центру зайнятості за участю провідного фахівця
профорієнтації  центру  зайнятості  Хрустальової  Олени
Володимирівни та осіб, які перебувають на обліку в центрі
зайнятості.

Начальник  відділу  «Теофіпольське  бюро  правової
допомоги»  -  Оксана  Марків  роз’яснила  основні  норми
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в ча-
стині отримання безоплатної первинної  правової  допомоги
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та доступу до безоплатної вторинної допомоги. Крім того, з присутніми учасниками заходу
проведена тематична бесіда з питань надання безоплатної правової допомоги та доступу до
безоплатної вторинної правової допомоги, роздані інформаційні буклети на правову темати-
ку.

29  серпня  2017  року  працівник
Старокостянтинівського місцевого центру прийняла участь в
семінарі,  організованому  Центром  зайнятості  для
незайнятого населення, на якому розповіла про організацію
роботи Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  про  перелік
правових  послуг,  які  можна  отримати  та  порядок  їх
отримання, акцентувала  увагу на категорії осіб, які мають
право на безоплатну правову допомогу.

19 вересня  2017  року спеціаліст
Старокостянтинівського  місцевого  центру  взяла  участь  в
семінарі,  організованому  Центром  зайнятості  для
незайнятого  населення,  на  якому розповіла про   права   і

обов’язки учасників АТО.

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

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

17  серпня  2017  року інтегратор  Оксана  Балясна
провела семінар для осіб з обмеженими можливостями, які є
членами  Старокостянтинівської  територіальної  первинної
організації УТОС на тему: “Доступ до безоплатної правової
допомоги вразливих верств населення”.

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
правопросвітницькі заходи, а саме:

04 липня 2017 року з метою навчання та обміну досвідом між  працівниками  Центру
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
та Старокостянтинівського місцевого центру у частині надання адміністративних послуг з
державної  реєстрації  громадських  формувань,  фахівець  Старокостянтинівського  місцевого
центру  організувала  і  провела  семінар  на  тему:  “Правові  засади  легалізації  об’єднань
громадян”. 



8

 По  закінченню  заходу  спеціаліст  місцевого  центру
ознайомила  фахівців  ЦНАПУ  з  роботою
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  порядком
звернення до центру та переліком категорій громадян,
які  мають  право  на  безоплатну  вторинну  правову
допомогу,  а  також  надала  в  користування  та
розміщення на стендах ЦНАП  інформаційні брошури.

11 липня 2017 року з   метою  обміну досвідом  між  працівниками   відділу з питань
державної  реєстрації  виконавчого  комітету  Старокостянтинівської  міської  ради  та
Старокостянтинівського місцевого центру, фахівці  місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги взяли участь у засіданні круглого столу, під час якого учасники
обговорили проблемні питання, які виникають у громадян при державній реєстрації речових
прав на нерухоме майно та шляхи їх вирішення. В свою чергу фахівчиня місцевого центру
озвучила  ряд  спірних  питань,  з  якими  звертаються  громадяни  до  Центру,  саме  щодо
реєстрації права оренди земельної ділянки, що знаходиться у спільній частковій власності,
державної  реєстрації  прав власності  на індивідуальні (садибні) житлові  будинки,  що були
закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, порядку набуття права власності на самочинне
будівництво  та  ін.,  на  які  отримала  кваліфіковані  відповіді  начальника  відділу  з  питань
державної реєстрації  Юрія Решетніка.

12 липня 2017 року інтегратором Оксаною Балясною  для
працівників  Старокостянтинівського  районного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  проведено  лекцію  на
тему  :“Безоплатна  правова  допомога  в  Україні”,  в  ході  якої
ознайомила присутніх з системою безоплатної правової допомоги,
видами правових послуг безоплатної правової допомоги за раху-
нок держави, зупинилась на категоріях осіб, яким місцевий центр
з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги/бюро
правової  допомоги  забезпечує  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги,  а  також  на  алгоритмі  отримання   правової
допомоги. 

13 липня 2017 року  працівники відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
провели тематичну лекцію на базі відділу ДРАЦС Головного ТУЮ в Хмельницькій області за
участю начальника відділу Ольги Архіпович та працівників відділу. 

Зокрема,  начальник  відділу  “Теофіпольське  бюро  правової  допомоги”   роз’яснила
присутнім основні положення Сімейного кодексу України із змінами, які набрали чинності
08.07.2017 року та стосуються розміру аліментів на дітей і порядку їх стягнення.

14 липня 2017 року спеціалістами відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
проведено тематичну бесіду на базі Комунального закладу “Теофіпольський центр первинної
медико-санітарної допомоги” за участю інспектора з кадрів Розалії Раздобрєєвої.

Начальником відділу “Теофіпольське бюро правової  допомоги” роз’яснено основні
норми Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині отримання безоплатної
первинної  правової  допомоги  й  доступу  до  безоплатної  вторинної  допомоги  та  надано
відповіді  на  питання,  що  стосувалися  основних  положень  КЗпП  України,  в  тому  числі
порядку заповнення трудових книжок працівників.

18 липня 2017 року з метою обміну досвідом між представниками органів місцевого
самоврядування,  органів  виконавчої  влади,  державної  системи  безоплатної  правової
допомоги  та  неурядових  громадських  організацій  в  сфері  покращення  рівня  доступу
громадян до безоплатної правової допомоги, а також розгляд найбільш актуальних питань
захисту прав учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб забезпечено участь фахівця
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у тренінгу на тему:
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“Посилення  правової  спроможності  громад:  практичні  аспекти”,  який  відбувся  у
м.Хмельницькому.

31  липня  2017  року фахівцем  Теофіпольського  бюро
правової  допомоги  проведено  правоосвітній  захід  на  базі
Теофіпольської  центральної  районної  лікарні  за  участю
завідуючої  поліклініки  Теофіпольської  центральної  районної
лікарні  Наталії  Травінської  та  лікарів  районної  лікарні.
Спеціаліст бюро правової  допомоги роз’яснила основні  норми
Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині
отримання безоплатної первинної правової допомоги та доступу
до безоплатної вторинної допомоги.

01 серпня 2017 року працівниця Старокостянтинівського місцевого  центру провела
зустріч-інформування з працівниками відділу забезпечення виконавчої  діяльності  та відділу
у  справах  інвалідів,  ветеранів,  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи  управління  соціального  захисту  населення  Старокостянтинівської  районної
державної адміністрації. Захід організовано з метою розширення співпраці з установою, що
безпосередньо обслуговує  соціальні категорії громадян.

В рамках зустрічі працівників зазначених відділів ознайомлено з місією, баченням та
цінностями системи безоплатної правової допомоги,  видами правових послуг безоплатної
правової допомоги за рахунок держави,  категоріями осіб, яким місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги забезпечує надання безоплатної вторинної правової
допомоги, а також на алгоритмі отримання  правової допомоги.

02 серпня 2017 року  начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Оксана Марків та начальник Теофіпольського РВ з питань пробації  Центрально-Західного
міжрегіонального  управління  з  питань  кримінальних  покарань  та  пробації  Міністерства
юстиції   майор  внутрішньої  служби  Сергій  Гринюк  провели  спільний  семінар  на  базі
Теофіпольського районного відділу пробації за участю 6 осіб, які відбувають покарання.

Керівник  відділу  “Теофіпольське  бюро  правової  допомоги”  зосередила  увагу  на
основних нормах Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині отримання
безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної допомоги.

        04 серпня 2017 року директор місцевого центру  Олександр
Петлюк ознайомив бібліотечних працівників Старокостянтинівської
центральної районної бібліотеки  з місією, баченням та цінностями
системи безоплатної правової допомоги,  видами правових послуг
безоплатної  правової  допомоги  за  рахунок  держави,  також
зупинився на категоріях осіб,  яким місцевий центр/бюро правової
допомоги  забезпечує  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, а також на алгоритмі отримання  правової допомоги.

11 серпня 2017 року  в рамках проведення запланованих
публічних заходів,  що мають на  меті  інформування громадян про
систему  безоплатної  правової  допомоги,  начальником  відділу

“Красилівське бюро правової допомоги” спільно з представниками управління Пенсійного
фонду України в Красилівському районі, районного центру зайнятості, об’єднаної державної
податкової інспекції та державної виконавчої служби проведено круглий стіл на тему: “Види
правової допомоги доступної сьогодні”. 

До  відома  присутніх  було  доведено  інформацію  у  чому  ж  полягає  надання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, хто має право отримати вказані види
допомоги,  на  кого  покладені  функції  щодо  управління  системою  безоплатної  правової
допомоги, за рахунок яких коштів надається  така допомога. 

Також було обговорено питання відмови в наданні правової допомоги, оскарження
дій осіб, які надають безоплатну правову допомогу та відповідальності особи, яка незаконно
отримала безоплатну вторинну правову допомогу.
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18 серпня  2017 року  представниця Старокостянтинівського місцевого  центру в
рамках  проекту “Я МАЮ ПРАВО” провела  інформаційну годину на  тему:  “Забезпечення
доступу  до  безоплатної  правової  допомоги   людей  похилого  віку,  та  осіб  з  обмеженими
можливостями” для 27 соціальних педагогів сільських рад Старокостянтинівського району,
метою якої було підвищення юридичної грамотності  українських громадян.

По завершенню заходу  фахівчиня звернула увагу соціальних педагогів  на  правах
громадян та способів їх захисту від спроб рейдерських захоплень землі,  урожаю, чи майна,
на способи реагування  на будь-які незаконні дії, що мають на меті протиправне захоплення
їхнього майна, та оперативного 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:

12 липня 2017 року з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги
жителів  Теофіпольського  району  начальником   відділу  “Теофіпольське  бюро  правової
допомоги” Оксаною Марків проведена робоча  зустріч  з Олійницьким сільським головою
Наталією  Щерінською  в  ході  якої   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 щодо підвищення правової  спроможності
територіальної громади.

26 липня 2017 року  працівниками місцевого центру
було  проведено  робочу  зустріч  з  головою  сільської  ради
Аллою  Яснюк,  в  ході  якої   обговорено   питання  щодо
налагодження взаємодії сільської ради  з  місцевим центром
щодо  підвищення  правової  спроможності  територіальної
громади,  а  також залучення параюристів  для юридичного
обслуговування громади.

14  липня  2017  року працівниця  Старокостянтинівського
місцевого  центру  провела  робочу  зустріч  з  начальником  відділу
культури,  національностей  та  релігій  Старокостянтинівської  РДА
Анжелікою  Дмитрашко,   під  час  якої  обговорили  питання  щодо
подальшої  співпраці  в  напрямку  проведення  спільних
правопросвітницьких заходів  на базі сільських клубів та бібліотек.

19 липня 2017 року з метою розширення доступу до системи
безоплатної  вторинної  правової  допомоги та  забезпечення доступності  правової  допомоги
сільському  населенню фахівці  місцевого  центру провели  робочу  зустріч  з  Огіївським
сільським головою   в процесі  якої  обговорено потреби жителів  територіальної  громади в
безоплатній  правовій  допомозі,  залучення  до  надання  правової  допомоги  параюристів,  а
також налагодження взаємодії  та  співпраці  органу місцевого самоврядування з   місцевим
центром  БВПД  щодо підвищення правової спроможності територіальної громади.

02 серпня 2017 року з метою розширення доступу до системи безоплатної вторинної
правової  допомоги та  забезпечення доступності  правової  допомоги сільському населенню
фахівці місцевого центру провели робочу зустріч  з Немиринецьким сільським головою   в
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ході якої  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.

02 серпня 2017 року директор Старокостянтинівського місцевого  центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олександр  Петлюк  провів  робочу  зустріч  з
начальником  управління  соціального  захисту  населення  Старокостянтинівської  районної
державної адміністрації Любов’ю Бондар.

        Під час зустрічі директор Центру надав інформацію
про діяльність та основні завдання Центру, про порядок на-
дання  консультацій  з  правових  питань,  прийом  звернень
про надання безоплатної вторинної правової допомоги, роз-
повів про внесені зміни до Закону України “Про безоплат-
ну правову допомогу” в частині розширення кола осіб, які
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

02 серпня 2017 року директор Старокостянтинівського місцевого центру Олександр
Петлюк провів  робочу зустріч  з  директором Старокостянтинівської  центральної  районної
бібліотеки  Світланою  Білан,  під  час  якої  обговорили  питання  співпраці  в  напрямку
організації  проведення  правопросвітницьких  заходів,  присвячених   Дню  Незалежності
України та продовження роботи в напрямку консультування працівниками центру громадян
через Skype-зв'язок в рамках програми "Бібліоміст", що реалізується Старокостянтинівською
Центральною районною бібліотекою.
         Одночасно, Олександр Петлюк ознайомив бібліотечних працівників  з місією, баченням
та цінностями системи безоплатної правової допомоги,  видами правових послуг безоплатної
правової допомоги за рахунок держави, також зупинився на категоріях осіб, яким місцевий
центр/бюро  правової  допомоги  забезпечує  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, а також на алгоритмі отримання  правової допомоги.

09  серпня 2017 року фахівці місцевого центру провели
робочу  зустріч з завідувачем сектору опіки і піклування Служби у
справах дітей Старокостянтинівської РДА Альоною  Борисюк.

В  ході  зустрічі  обговорено  питання  визначення  статусу
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей,
які  постраждали  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів.
Згідно  з  Законом  України  “Про  безоплатну  правову  допомогу”,
право на безоплатну правову допомогу мають діти-сироти, діти, що
позбавлені  батьківського  піклування,  діти,  що  перебувають  у
складних життєвих обставинах, та діти, які постраждали внаслідок
воєнних  дій  та  збройних  конфліктів,  спеціалісти  обговорили
питання  щодо  співпраці  в  напрямку  проведення  спільних
правопросвітницьких  заходів  та  щодо консультування фахівцями

місцевого центру спеціалістів Служби у справах дітей Старокостянтинівської РДА.
09 серпня 2017 року інтегратором Оксаною Балясною проведено робочу зустріч з

Капустинським сільським головою Світланою Мизернюк,  в  ході  якої  обговорено питання
надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам, які проживають на території
сільської  ради.

09 серпня 2017 року начальник Теофіпольського бюро правової допомоги  Оксана
Марків організувала та провела робочу зустріч із Шибенським сільським головою Василем
Гринюком в ході якої обговорено питання подальшої співпраці та направлення до місцевого
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центру осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги.
16 серпня 2017 року з метою розширення доступу до

безоплатної  правової  допомоги  фахівці  Старокостянтинівського
місцевого  центру  провели  робочу  зустріч  з  Вербородинським
сільським  головою  Старокостянтинівського  району, з  якою
обговорили  питання  реалізації  захисту  прав  аграріїв  від  спроб
рейдерських захоплень землі чи урожаю та надання безоплатної
правової допомоги землевласникам. 

16 серпня 2017 року начальник відділу “Теофіпольське
бюро  правової  допомоги”  здійснила  виїзд  до  села  Ільківці
Теофіпольського району, де провела робочу зустріч з сільським
головою  Олександром  Лісовим  та  секретарем  сільської  ради

Оксаною Андрійчук під час якої  обговорювалися питання  захисту речових прав на землі
сільськогосподарського призначення та були наданні роз’яснення у сфері антирейдерського
законодавства.

17 серпня  2017 року  працівники Красилівського бюро правової допомоги провели
робочу зустріч з  головою  Кульчинківської  сільської ради  з  метою роз'яснення способів
захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, прав землевласників
і сільського населення та законодавства про безоплатну правову допомогу.

  23  серпня 2017 року  фахівчиня  Старокостянтині-
вського  місцевого  центру провела  робочу зустріч   з  нача-
льником юридичного  відділу управління  агропромислового
розвитку  Старокостянтинівської  районної  державної
адміністрації — Тетяною Остапчук.

Під  час  зустрічі  спеціаліст  центру  звернула  увагу
представника управління  на  права громадян та їх захист від
спроб рейдерських захоплень землі,   урожаю чи майна,  на
способи реагування  на будь-які незаконні дії, що мають на
меті протиправне захоплення їхнього майна та оперативного
надання  безоплатної  правової  допомоги.  Для  наглядної
інформації  представник  Центру  надала   інформаційні

брошури.
29 серпня 2017 року працівники відділу “Красилівське  бюро правової  допомоги”

Старокостянтинівського місцевого центру провели  робочу зустріч з сільським головою та
трудовим колективом Росолівецької сільської ради з метою роз”яснення захисту прав аграріїв
від  спроб  рейдерських  захоплень  землі  чи  урожаю,  прав  землевласників  і  сільського
населення та законодавства про безоплатну правову допомогу та  обговорено питання щодо
можливості отримання безоплатної вторинної правової допомоги соціально незахищеними
громадянами, які проживають на території сільських рад.

30 серпня 2017 року начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Оксана  Марків   здійснила  виїзд  до  села  Воронівці  Теофіпольського  району,  де  провела
робочу   зустріч з сільським головою  де  обговорювалися питання  захисту речових прав на
землі  сільськогосподарського  призначення  та  були  надані  роз’яснення у  сфері  анти-
рейдерського  законодавства  та  питання  питання  подальшої  співпраці  та  направлення  до
місцевого центру осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги.

30 серпня 2017 року  працівники місцевого центру на базі Губчанської сільської ради
проведено робочу зустріч з  головою Губчанської сільської ради Сергієм Лукашуком, з яким
обговорено питання реалізації захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі
чи урожаю та надання безоплатної правової допомоги землевласникам.

31 серпня 2017 року інтеграторка Старокостянтинівського місцевого  центру провела
робочу  зустріч  з  головним  лікарем   Старокостянтинівської  центральної  районної  лікарні
Володимиром Стіхарєвим.

Під час зустрічі фахівчиня центру ознайомила керівника лікарні про діяльність та
основні  завдання  Центру,  про  порядок  надання  консультацій  з  правових  питань,  прийом
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звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги, розповіла про внесені зміни
до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині розширення кола осіб, які
мають  право  на  безоплатну  вторинну  правову  допомогу,  зокрема  осіб  з  обмеженими
фізичними  можливостями.  Інвалід  матиме  право  на  БВПД,  якщо  отримує  пенсію  або
соціальну  допомогу  у  розмірі,  що  не  перевищує  двох  прожиткових  мінімумів  для
непрацездатних  осіб  (а  не  якщо  цей  розмір  є  меншим  двох  прожиткових  мінімумів  для
непрацездатних осіб, як це було дотепер).

05  вересня   2017  року за  ініціативи  директора
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олександра
Петлюка відбулася робоча зустріч з начальником управління
Держгеокадастру  у  Старокостянтинівському  районі
Олександром Возним.

Основна мета зустрічі - обговорення найбільш проблемних питань щодо оформлення
документації  на  земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення,   реєстрації
права власності та інших речових прав на земельні ділянки, моніторинг спроб рейдерських
атак  на  території  Старокостянтинівського  району  та  вироблення  чітких  механізмів
запобігання випадкам рейдерства на території району.

06 вересня 2017 року начальником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
Оксаною  Марків  здійснено робочу зустріч   з  Турівським сільським головою Антоніною
Гуменюк,  в процесі якої обговорено потреби жителів територіальної громади в безоплатній
правовій  допомозі,  залучення  до  надання  правової  допомоги  параюристів,  а  також
налагодження взаємодії та співпраці органу місцевого самоврядування з  місцевим центром
БВПД щодо підвищення правової спроможності територіальної громади.

06 вересня 2017 року  в рамках мобільної точки
за  участю  в.о.  директора  Регіонального  центру  з
надання  безоплатної   вторинної  правової  допомоги у
Хмельницькій області Олени Варфоломєєвої, головного
спеціаліста  з  питань  правової  роботи  Головного
територіального  управління  юстиції  у  Хмельницькій
області Валентини Кусмінської, головного спеціаліста з
питань  правової  освіти  Головного  територіального
управління  юстиції  у  Хмельницькій  області  Ірини
Щербини, директора Старокостянтинівського місцевого

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олександра  Петлюка  та
спеціалістів  місцевого  центру  відбулись  зустрічі  з  Григорівким,  Пашковецьким  та
Великочернятинським  сільськими  головами,  де  обговорювалися  питання  захисту  речових
прав  на  землі  сільськогосподарського  призначення  та  були  надані  роз’яснення у  сфері
антирейдерського законодавства та питання питання подальшої співпраці та направлення до
місцевого центру осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги.
         13 вересня 2017 року  фахівці місцевого центру провели робочу зустріч з Решніве-
цьким сільським головою — Павлом Талимончиком та секретарем сільської ради — Аллою
Демидюк, під час якої зосереджено увагу на способах захисту прав аграріїв, землевласників
та сільського населення в разі спроб рейдерського захоплення землі чи урожаю. 
      13 вересня 2017 року  начальник Теофіпольського бюро правової допомоги  Оксана
Марків  з метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  жителів
Теофіпольського району провела робочу зустріч  з  Турівським сільським головою Миколою
Тимощуком,  під  час  якої  обговорювалися  питання  захисту  речових  прав  на  землі
сільськогосподарського призначення та були наданні роз’яснення у сфері антирейдерського
законодавства.

13 вересня 2017 року  начальник відділу  “Красилівське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  Оксана  Карнась  провела  робочу  зустріч  з



14

Воскодавинським сільським головою, де було доведено до відома інформацію діяльності не
тільки бюро, але й місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
вирішено  питання  співпраці  між  органами  місцевого  самоврядування  с.  Воскодавинці  з
відділом “Красилівське бюро  правової допомоги” в рамках здійснення правопросвітництва
та  надання  безоплатної  правової  допомоги  громадянам,  які  потребують  отримання  такої
допомоги.

14  вересня  2017 року за ініціативи директора Старокостянтинівського місцевого
центру  Олександра  Петлюка  відбулася  робоча  зустріч  з  начальником  Головного
територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктором Худняком.

Олександр  Петлюк  ознайомив  очільника
обласної  юстиції  з  результатами  роботи  мобільних
точок  доступу  до  системи  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  на  теренах
Старокостянтинівського  району,  які  надавали
консультації  з  питань  земельного  права  з  метою
попередження  та  запобігання  рейдерського
захоплення  земельних  ділянок,  зосередив  увагу  на
найбільш  проблемних  питаннях,  які  турбували
громадян  та  способах  їх  вирішення.  В  свою  чергу

Віктор  Худняк  повідомив  оперативну  інформацію  по  Хмельницькій  області  щодо  спроб
рейдерських  атак  та  надав  практичні  рекомендації  щодо  вироблення  чітких  механізмів
запобігання випадкам рейдерства на території саме Старокостянтинівського району.

19  вересня  2017  року начальник  відділу
“Теофіпольське бюро правової допомоги” організувала
робочу  зустріч  із  Базалійським  селищним  головою
Євгенієм  Білоусом,  під  час  якої  обговорювалися
найбільш  проблемні  питання  жителів  Базалійської
територіальної  громади,  зокрема  питання  сімейного,
спадкового  права,  оформлення  спадщини на  земельні
ділянки,  проблемні  моменти  відносин  з  орендарями,
земельних  та  майнових  паїв,  порядок  укладення  та
розірвання договорів, виплата орендної плати та інші. 
 Було  з’ясовано,  що  жителям  сільської  місцевості

найбільше  потрібна  безоплатна  первинна  правова  допомога.  Питання  прав  власності  на
землю є найбільш актуальними для них і виникає багато питань щодо реалізації цих прав на
практиці.

20 вересня  2017  року з метою розширення доступу до системи безоплатної вторин-
ної правової допомоги та забезпечення доступності правової допомоги  сільському  населен-
ню, інтеграторка Балясна Оксана  та  головний спеціаліст відділу правової  інформації  та
консультації Анастасія Анрєєва провели робочу зустріч з головою та секретарем Сковородкі-
вської  сільської ради, в ході якої обговорено  питання щодо можливості залучення параюри-
стів які б надавали правову допомогу соціально незахищеним верствам  громадян, які прожи-
вають на території сільської  ради та було зосереджено  увагу  на способах захисту  прав
аграріїв,  земмлевласників  та  сільського  населення  в  разі  спроб  рейдерського  захоплення
землі чи урожаю. 

20 вересня  2017 року  начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» -
Оксана Марків здійснила  робочу зустріч  з сільським головою Цісарем Олександром Оле-
ксандровичем під час  якої  обговорювалися питання захисту речових прав на землі сільсько-
господарського  призначення  та  були  наданні  роз’яснення  у  сфері  антирейдерського
законодавства. 
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27 вересня 2017 року працівниками  відділу Красилі-
вське бюро правової допомоги,  для правопросвітництва у те-
риторіальних громадах району проведено   робочу зустріч з
головою  та секретарем Манівецької сільської ради, в ході якої
обговорено  питання щодо можливості  залучення параюри-
стів які б надавали правову   допомогу соціально незахище-
ним  верствам   громадян,  які  проживають  на  території  сі-
льської  ради та було   зосереджено  увагу  на способах захи-
сту  прав аграріїв,  землевласників  та сільського населення   в
разі спроб   рейдерського  захоплення  землі чи урожаю.

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: 

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

 19 вересня 2017 року на базі Базалійського будинку-інтернату начальник  відділу
“Теофіпольське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру Оксана
Марків забезпечила роботу виїзного консультаційного пункту для громадян похилого віку та
інвалідів. 

27 вересня 2017 року на виконання  плану заходів Старокостянтинівського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  на  IІІ  квартал  2017  року,
працівники місцевого центру 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.

     
Протягом  ІІІ  кварталу  2017  року  працівниками  центру  та  бюро  правової

допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в засобах масової
інформації, а саме:

 17 липня 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   “Передбачені   законодавством  пільги  для
вагітних жінок”.

25 липня 2017 року в ефірі Старокостянтинівської радіокомпанії, яка віщає в місті
Старокостянтинові  і  Старокостянтинівському  районі  інтегатором  Старокостянтинівського
місцевого  центру  Оксаною  Балясною  озвучено   результативні  показники  діяльності
Місцевого центру за І півріччя 2017 року.

07 серпня 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  Оксаною  Балясною  озвучено   інформаційний
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матеріал “Оподаткування спадкового майна”.
04 вересня 2017 року в ефірі   Старокостянтинівської радіокомпанії, яка віщає в місті

Старокостянтинові  і  Старокостянтинівському  районі  інтегратором  Оксаною  Балясною
озвучено   інформаційний  матеріал  “Обчислити  пенсію  з  урахуванням  максимальної
заробітної плати  особи можливо”.

21 липня 2017 року в газеті “Красилівський замок” опубліковано статтю головного
спеціаліста  відділу  “  Красилівське  бюро  правової   допомоги”  Ігоря  Мудя  “Порядок
оподаткування спадщини”.

21 липня 2017  року в газеті “Життя  Старокостянтинівщини” опубліковано статтю
начальника  відділу   правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами  надання  первинної
правової  допомоги  Старокостянтинівського  місцевого  центру  Оксани  Балясної
“Альтернатива звільненню”.

25 серпня 2017 року  в газеті “Життя  Старокостянтинівщини” опубліковано статтю
інтеграторки Оксани Балясної “Захист права власності  від несанкціонованого відчудження”.

15 вересня 2017 року в газеті “Життя  Старокостянтинівщини” опубліковано статтю:
“ Робота  мобільної групи у Старокостянтинові”.

 
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 ІІІ кварталу 2017
року  укладено 1 меморандум:

17  серпня  2017  року укладено  Меморандум  про  співпрацю  між
Старокостянтинівським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги та Старокостянтинівською територіальною  первинною організацією УТОС.

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

1. Права інвалідів;
2. Як власнику  земельної ділянки оформити оренду та захистити свої права.

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 ІІІ кварталу  висвітленні 3 успішні практики адвокатів:

  
          17 липня  2017 року  на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області  розміщено інформацію про успішну практику
представництва інтересів   особи  головним  спеціалістом Теофіпольського бюро правової
допомоги Тетяною  Віркун (довіреність №8 від 27.03.2017 року).
        Вирішуючи цю справу, Теофіпольський районний суд Хмельницької області керувався
нормами Кодексу про шлюб та сім'ю УРСР (далі — КпШС УРСР), адже,як вбачається з пу-
нкту 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про за-
стосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батькі-
вства,  материнства  та  стягнення  аліментів»,дитина,  щодо  якої  вирішуються  питання  про
встановлення батьківства, народилися до 01 січня 2004 року.

         Врахувавши всі обставини, Теофіпольський районний суд Хмельницької області вирі-
шив, що позов підлягає задоволенню, а тому встановив факт батьківства померлого щодо
неповнолітньої, в інтересах якої заявлено позов. Наразі рішення від 22.05.2017 року набрало
законної сили, а відтак неповнолітня клієнтка зможе успадкувати майно свого батька.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66761296
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        28 серпня  2017 року на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області  розміщено інформацію про успішну практику
представництва інтересів  особи  адвокатом Іваном Козаком. Старокостянтинівський район-
ний суд, розглядав справу про заборгованість зі сплати аліментів на утримання малолітньої
доньки. Інтереси клієнтки, яка звернулася до Старокостянтинівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги, представляв адвокат Іван Козак (доручення
№ 78 від 15 серпня 2017 року). У позовній заяві адвокат зазначив, що батько дитини відповід-
но до судового рішення зобов'язаний сплачувати аліменти, проте останні два роки цього не
робив.  За результатом розгляду справи  Старокостянтинівський районний суд Хмельницької
області 1 серпня 2017 року вирішив стягнути з відповідача, батька дитини, 2606,47 грн. пені
та судові витрати у справі. 
       29 вересня 2017 року на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області  розміщено інформацію про успішну практику
представництва інтересів  особи якій надмірно сплатили кошти  Теофіпольське управління
соціального  захисту, начальницею  Теофіпольського  бюро  правової  допомоги  Оксаною
Марків (довіреність від 30 червня 2017 року №17).

Суд вислухав пояснення сторін. Аргументи позивача, який посилався на відомості з
центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової адміністра-
ції України щодо отримання доходу від здачі в оренду земельної ділянки, суд оцінив крити-
чно та вирішив, що позов задоволенню не підлягає.

Така позиція Теофіпольського районнного суду Хмельницької області викладена у рі-
шенні від 18 липня 2017 року, яку підтримав Апеляційний суд Хмельницької області в ухвалі
від 22 серпня 2017 року. За наслідками розгляду справи судами першої та апеляційної ін-
станцій  в  задоволенні  позову  управління  соціального  захисту  Теофіпольської  районної
державної адміністрації відмовлено.
   

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 ІІІ кварталу 2017 року
здійснено виїзди мобільних консультативних груп:

07 липня 2017 року працівниками відділу “Красилівське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського місцевого центру було проведено виїзний прийом громадян на базі
Волицької  сільської  ради  для  надання  правової  допомоги,  юридичних  консультацій  та
правопросвітництва жителям Волицької територіальної громади.  

Під  час  виїзного  прийому,  звернення  громадян  зокрема  стосувалися  соціального
забезпечення  населення,  а  саме:  отримання  державної  соціальної  підтримки  дітям  війни;

порядок  компенсації  від  уряду  України   за   зекономлену
субсидію.  Спеціалістами  відділу  було  проведено  вуличне
інформування  населення  с. Волиці-1. 

 Громадян також було проінформовано про завдання
та  функції  бюро  правової  допомоги,  ознайомлено  з
пільговими  категоріями,  які  мають  право  на  отримання
вторинної  правової  допомоги  та  адвоката  за  рахунок
держави,  доведено  про  отримання  доступу  до   сервісів
Міністерства юстиції України.

12 липня 2017 року спеціалістами місцевого центру
забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту на

базі Веснянської сільської ради, що знаходиться у Старокостянтинівському районі.
Під час прийому громадян, з  метою отримання роз'яснень чинного законодавства з

правовими  питаннями  до  фахівців звернулося  троє  громадян.  В  основному  питання
стосувалися  сімейного  права,  а  саме,  збільшення  мінімального  розміру  аліментів  згідно
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68477755
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67810320
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67810320
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68033631
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захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення алі-
ментів” та порядок розірвання шлюбу при наявності неповнолітній дітей.

12 липня 2017 року працівники відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
здійснили  виїзд  до  села  Олійники  Теофіпольського  району,  де  провели  виїзний  прийом
громадян на базі Олійницької сільської ради. 

З  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  жителів
Теофіпольського  району  в  рамках  роботи  мобільного  консультаційного  пункту
Старокостянтинівського  місцевого  центру  проведена  бесіда  з  Олійницьким  сільським
головою Наталією Щерінською.

13 липня 2017 року в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу
“Красилівське  бюро  правової  допомоги”  Старокостянтинівського  місцевого  центру
фахівцями відділу проведено виїзний прийом громадян на базі Заставківської сільської ради
для надання правової допомоги та правових консультацій жителям громади.

Під  час  перебування  у  населеному  пункті  працівники  бюро  довели  до  відома
інформацію про діяльність відділу, роз’яснили порядок отримання безоплатної первинної та
вторинної  правової  допомоги  та  надали  консультації  жителям  с.Заставки.  Для  отримання
консультацій  звернулося  4  особи.  Звернення,  зокрема,  стосувалися  порядку  виконання
судових рішень та питань соціального забезпечення.

19  липня  2017  року з  метою  розширення  доступу  до
системи  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та
забезпечення  доступності  правової  допомоги  сільському
населенню фахівці  місцевого  центру провели  виїзний  прийом
громадян  в  Іршиківській  сільській  раді.  Під  час  прийому  з
правовими питаннями звернулося 4 громадян. Основні питання, з
якими зверталися мешканці стосувалися порядку користування  та
розпорядження  земельною  ділянкою,  що  перебуває  у  спільній
частковій  власності,  порядку  надання  земельної  ділянки  у
суборенду,  здійснено  консультування,  що  стосувалось   порядку
встановлення газового лічильника, порядку оформлення допомоги
на дітей одинокій  матері. 

19  липня  2017  року  начальник  відділу  “Теофіпольське
бюро  правової  допомоги”  здійснила  виїзд  до  села  Михиринці
Теофіпольського району, де провела виїзний прийом громадян на

базі Михиринецької сільської ради. 
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 проведена бесіда з сільським головою Оксаною Ревою та секретарем ради Галиною
Шолотою.

19  липня  2017  року  працівники  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського місцевого центру провели виїзний прийом громадян в Чепелівській
сільській раді для надання правової допомоги та юридичних консультацій жителям громади.
Фахівцями відділу проінформовано присутніх про порядок отримання первинної і вторинної
правової допомоги, порядок надання адвоката за рахунок держави та  можливості доступу
громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

26 липня 2017 року  начальниця відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
здійснила  виїзд  до  села  Ординці  Теофіпольського  району,   де  провела  виїзний  прийом
громадян на базі Ординецької сільської ради. 

 В рамках роботи мобільного консультаційного пункту проведена бесіда з секретарем
сільської ради Оксаною Свірневською та соціальним працівником Аллою Семенюк.

За  консультаціями  звернулося  4  осіб,  зокрема  з  питань  спадкового,  сімейного,
соціального  та  земельного  права,  а  саме  порядку  оформлення  спадщини,  збільшення
аліментів на дитину, виплати допомоги одинокій матері та порядку виділення землі учаснику
АТО. 
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26 липня 2017 року з метою розширення доступу до системи безоплатної вторинної
правової допомоги та забезпечення доступності правової допомоги  сільському  населенню,
фахівці  Старокостянтинівського  місцевого  центру  в  рамках  мобільного  консультативного
пункту провели  прийом  громадян в  Сахновецькій  сільській  раді.  Під  час  прийому  з
правовими  питаннями  звернулося  4  громадянина.  Основні питання,  з  якими  зверталися
мешканці  стосувалися  порядку  узаконення  прибудови  до  житлового  будинку;  права
скасування   раніше  складеного  заповіту;  порядку передання  майнового  паю у  спадщину;
оформлення права власності на 1/2 частини будинку.

09  серпня  2017  року   з  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги фахівці  Старокостянтинівського місцевого центру з  надання вторинної  правової
допомоги провели прийом громадян в Капустинській  сільській  раді Старокостянтинівського
району. 

Під час роботи мобільного консультативного пункту до фахівців центру з правовими
питаннями звернулося п'ятеро громадян, яким надано консультації  та роз'яснення чинного
законодавства щодо порядку приватизації земельних ділянок та спадкування майна. 

16  серпня  2017  року з  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги  фахівці  Старокостянтинівського  місцевого  центру  провели  прийом  громадян  у
Вербородинській сільській раді Старокостянтинівського району. 

Під  час  роботи  мобільного  консультативного  пункту  до  фахівців  центру  з
правовими питаннями звернулося п'ятеро громадян, яким надано консультації та роз'яснення
адміністративного, земельного, сімейного та спадкового законодавства. 

Того ж дня, начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” здійснила
виїзд  до  села  Ільківці  Теофіпольського  району,  де  провела  прийом  громадян  на  базі
Ільковецької сільської ради. Під час зустрічі  з громадянами обговорювалися питання захисту
речових прав на землі  сільськогосподарського призначення та були наданні роз’яснення у
сфері антирейдерського законодавства.

16 серпня 2017 року фахівцями відділу “Красилівське бюро правової допомоги”
проведено  виїзний  прийом  громадян  на  базі  Дружненської  сільської  ради  для  надання
правової допомоги та юридичних консультацій жителям с.Дружне Красилівського району.

За отриманням консультацій звернулося четверо осіб, яких цікавили питання щодо
порядку отримання від держави грошової винагороди за зекономлену субсидію та порядок
одержання державної соціальної підтримки дітям війни.

16 серпня 2017 року  працівники Красилівського бюро правової допомоги провели
виїзний прийом громадян на базі Кульчинківської сільської ради з метою надання правової
допомоги  допомоги  мешканцям  та  здійснення  правопросвітництва  на  території  сільської
ради.

22 серпня 2017 року спеціалістами відділу “Красилівське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  виїзний  прийом  громадян  на  базі  Кульчинівської  сільської  ради  для
надання  юридичних  консультацій  жителям  громади  та  здійснення  правопросвітництва  на
території  сільської ради.

29  серпня  2017  року працівники  відділу  “Красилівське  бюро  правової  допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги провели виїзний прийом громадян на базі Росолівецької сільської ради. З метою
отримання  консультацій  звернулось  6  громадян  з  питаннями  соціального  забезпечення
населення та врегулювання земельних правовідносин.

30 серпня 2017 року начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
здійснила  виїзд  до  села  Воронівці  Теофіпольського  району,  де  провела  виїзний  прийом
громадян на базі Воронівецької сільської ради. 

30  серпня  2017  року працівники  місцевого  центру  в  рамках  роботи  мобільного
консультаційного  пункту провели  виїзний прийом громадян  на  базі  Губчанської  сільської
ради,  що  знаходиться  у  Старокостянтинівському  районі. За  отриманням  консультацій  з
правових питань до спеціалістів центру звернулось п'ятеро громадян. Питання, які цікавили
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мешканців  села стосувалися спадкування права  на  земельну ділянку,  розірвання договору
оренди землі, порядку оформлення спадщини, встановлення факту родинних відносин.

06 вересня 2017 року начальником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”
здійснено  виїзд  до  села  Турівка  Теофіпольського  району,   де  проведено  виїзний  прийом
громадян на базі Турівської сільської ради. 

06 вересня 2017 року відбувся виїзд “мобільної групи”
з  надання  безоплатної  правової  допомоги  жителям
Старокостянтинівського  району  за  участю  в.о.  директора
Регіонального  центру  з  надання   безоплатної   вторинної
правової  допомоги  у  Хмельницькій  області  Олени
Варфоломєєвої, головного спеціаліста з питань правової роботи
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій
області Валентини Кусмінської, головного спеціаліста з питань
правової освіти Головного територіального управління юстиції
у  Хмельницькій  області  Ірини  Щербини,  директора
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олександра Петлюка

та спеціалістів місцевого центру.
Так, робоча група здійснила прийом громадян у таких селах району як Воронківці,

Григорівка, Пашківці та Великий Чернятин.
       Питання, які найбільше цікавили громадян, стосувалися оформлення заповіту, спадщини,
переоформлення та продовження договорів оренди земельних ділянок (паїв), порядку набуття
законної сили рішень сільської ради, порядку перерахунку пенсій,  порядку вирішення ме-
жових спорів між сусідами, порядку користування водоймами, що знаходяться в оренді та ін.

У ході роботи мобільних точок фахівцями установ,
громаді  сіл  доводилась  інформація  про  роботу  оперативного
штабу зі  сприяння реагуванню на випадки захоплення земель
аграріїв  чи  збіжжя,  були  розглянуті  практичні  проблеми
реєстрації  права власності та інших речових прав на земельні
ділянки. Також фахівці системи безоплатної правової допомоги
звернули  увагу  присутніх  на  старті   загальнонаціонального
просвітницького  проекту  “ЯМАЮ  ПРАВО!”,  метою  якого   є
підвищення рівня правових знань громадян кожного населеного
пункту краю та України.13 вересня 2017 року в рамках роботи
мобільного консультаційного пункту фахівці місцевого центру
провели виїзний прийом громадян в приміщенні Решнівецької
сільської ради.  

За отриманням консультацій та роз'яснень з правових питань до спеціалістів Центру
звернулося четверо громадян. Місцеві жителі з'ясовували питання спадкового законодавства,
що  стосувалося  особливостей  спадкування  за  заповітом,  питання  щодо  проживання  без
паспорта  громадянина  України,  а  також  порядку  та  категорій  громадян,  які  можуть
скористатися безоплатною вторинною правовою допомогою для вирішення спору в суді.

13  вересня  2017  року начальник  Теофіпольського  бюро  правової  допомоги
здійснила  виїзд  до  Бережинецької  сільської  ради  Теофіпольського  району  для  надання
правової допомоги та юридичних консультацій жителям громади. Зокрема, за консультаціями
звернулося  3  особи  з  питань  земельного,  сімейного  та  соціального  права,  а  саме  –  чи
звільняється  багатодітна  сім’я  від  сплати  земельного  податку,  який  порядок  збільшення
розміру аліментів на дитину та інше.

13 вересня 2017 року в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу
“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого працівники бюро
провели  виїзний  прийом  громадян  на  базі  Воскодавинської  сільської  ради  для  надання
правової  допомоги  та  юридичних  консультацій  жителям  громади.  При  проведенні  виїзду
звернулося  5  людей  з  питань  cоціального  забезпечення,  виконання  судових  рішень,
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адміністративного та цивільного права.
19 вересня 2017 року начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”

організувала робочу зустріч із Базалійським селищним головою Євгенієм Білоусом,  під час
якої  обговорювалися  найбільш  проблемні  питання  жителів  Базалійської  територіальної
громади, зокрема питання сімейного, спадкового права, оформлення спадщини на земельні
ділянки, проблемні моменти відносин з орендарями, земельних та майнових паїв, порядок
укладення та розірвання договорів, виплата орендної плати та інші. 

20  вересня   2017   року з  метою  розширення  доступу  до  системи  безоплатної
вторинної  правової  допомоги та  забезпечення доступності  правової  допомоги  сільському
населенню інтегратор Балясна Оксана  та  головний спеціаліст відділу правової інформації та
консультації   Анастасія  Анрєєва   провели  виїзний прийом громадян  в   Сковородківській
сільській раді. Під час прийому з правовими питаннями  звернулося  4 громадянина. Основні
питання, з якими зверталися громадяни стосувалися порядку  приватизації земельної ділянки,
визнання  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку спадкування,  поновлення  строку
прийняття спадщини, усунення недоліків роботи за укладеним договором підряду.

27 вересня 2017 року працівники відділу “Красилівське бюро правової допомоги”
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги провели виїзний прийом громадян на базі Манівецької  сільської ради. З метою
отримання  консультацій  звернулось  5  громадян  з  питаннями  соціального  забезпечення
населення та врегулювання земельних правовідносин.

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  14   прийомів громадян
в дистанційних  пунктах консультування,  а саме:

04 липня 2017 року фахівцями місцевого центру забезпечено роботу дистанційного
консультативного  пункту  громадян  в  приміщенні  Старокостянтинівського  міськрайонного
центру зайнятості з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та можли-
вості її отримання соціально незахищеними верствами населення.

За отриманням консультацій з правових питань звернулись троє   громадяни, яких ці-
кавили питання професійного навчання, тривалості та розмірів виплати допомоги по безробі-
ттю, оплати громадських робіт.

05 липня 2017 року в рамках роботи ДКП в приміщенні Красилівського районного
центру зайнятості  відбувся виїзний прийом громадян працівниками відділу “Красилівське
бюро  правової  допомоги”.  Під  час  прийому  звернулося  3  особи  з  питань  цивільного,

податкового  права  та  питань  соціального  забезпечення
населення,  а  саме  щодо  укладання  цивільно-правового
договору  з  роботодавцями,  порядку  нарахування  і  сплати
податку на нерухомість за 2016 рік та компенсації за субсидії.

12  липня  2017  року працівниця
Старокостянтинівського  місцевого  центру  провела  прийом
громадян  в  приміщенні  Центру з  надання  адміністративних
послуг  Старокостянтинівської  районної  державної
адміністрації.

Під  час  прийому  громадян  до  фахівця  звернулось  3
громадян.  Звернення  стосувались  порядку  виплати  частини
зекономлених коштів по субсидії на підставі заяви громадяни-
на, порядку реєстрації благодійного фонду, порядку скасуван-

ня договору оренди земельної ділянки достроково. Після консультування громадянам надано
інформацію про порядок звернення до Центру, про перелік категорій  громадян, які  мають
право на  безоплатну вторинну правову допомогу.

18 липня 2017 року працівники місцевого центру в рамках роботи дистанційного
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консультаційного пункту провели прийом громадян в  приміщенні  Старокостянтинівського
міськрайонного центру зайнятості. 

Під час прийому, з метою отримання роз'яснень чинного законодавства з правовими
питаннями до фахівців звернулося троє громадян. Звернення, зокрема, стосувалися питань
визнання  фізичної  особи  безвісно  відсутньою  або  оголошення  її  померлою,  визнання

спадщини відумерлою та сімейного права. 
Також,  відвідувачам  було  доведено  до  відома

інформацію  про  роботу  Старокостянтинівського  місцевого
центру,  порядок  звернення  до  центру  громадян  та  перелік
категорій  громадян,  які  мають  право  на  безоплатну вторинну
правову допомогу.

27 липня 2017 року спеціаліст Старокостянтинівського
місцевого  центру  провела  прийом  громадян  в  приміщенні
Центру  з  надання  адміністративних  послуг
Старокостянтинівської районної державної адміністрації.

01  серпня  2017  року   відповідно  до  графіку  роботи
дистанційного  консультаційного  пункту  на  базі
Старокостянтинівського  міськрайонного  центру  зайнятості
відбулося  консультування  громадян  за  участю  фахівців
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

За час роботи пункту консультування до спеціалістів місцевого центру звернулося
троє  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  центрі  зайнятості  як  безробітні.  Питання,  які
турбували  громадян  стосувалися  можливості  спадкування  земельної  частки  (паю),  зміни
істотних  умов  договору  оренди  землі  без  згоди  однієї  зі  сторін  та  питань  сімейного
законодавства.

02  серпня  2017  року в  приміщенні  Красилівського  районного  центру  зайнятості
керівником Красилівського бюро правової допомоги забезпечено прийом громадян. Під час
прийому звернулося 2  особи з  питань,  що стосувалися загальнообов'язкового державного
страхування та відповідальності за шкоду, завдану життю і здоров'ю громадянина, порядку
відшкодування шкоди.

   02 серпня 2017 року у приміщенні Старокостянтинівської
Центральної  районної  бібліотеки  працівник
Старокостянтинівського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  провела  Skype-
консультування  з  жителями  села  Огіївці  на  базі  Огіївської
сільської  бібліотеки.  Особи,  що  звертались,  отримали
роз’яснення щодо права на обов’язкову  частину у спадщині
щодо  зміни  цільового  призначення  земельної  ділянки,
призначення аліментів на дитину, їх розмір.       

10  серпня  2017  року працівник  місцевого  центру
забезпечила  роботу  дистанційного  пункту  консультування
громадян  в  приміщенні  Центру  надання  адміністративних
послуг  Старокостянтинівської  районної  державної

адміністрації.
З питаннями щодо позбавлення особи права користування житловим приміщенням,

порядку встановлення факту родинних відносин та питання прийняття спадщини особою, яка
проживала зі спадкодавцем до фахівця місцевого центру звернулося троє громадян.

15 серпня 2017 року фахівець місцевого центру забезпечила роботу дистанційного
консультативного  пункту  громадян  в  приміщенні  Старокостянтинівського  міськрайонного
центру  зайнятості  з  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  та
можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення.

За отриманням консультацій з правових питань звернулось два громадянина, яких
цікавили питання  про  порядок  участі  в  громадських  роботах,  без  припинення   трудових
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відносин на підприємстві,  тривалості та розмірів виплати допомоги по безробіттю.
29  серпня  2017  року спеціаліст  Старокостянтинівського  місцевого  забезпечила

роботу  дистанційного  консультативного  пункту  громадян  в  приміщенні
Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості з метою розширення доступу до
безоплатної  правової  допомоги  та  можливості  її  отримання  соціально  незахищеними
верствами населення.

14  вересня  2017  року начальник  відділу  організаційної  роботи,  юридичного
забезпечення діяльності та персоналу Віта Сучок провела прийом громадян в приміщенні
Центру  надання  адміністративних  послуг  Старокостянтинівської  районної  державної
адміністрації.

В ході прийому до фахівця звернулося троє мешканців Старокостянтинівщини, які
отримали правові  консультації  та  роз'яснення норм чинного законодавства  з  питань щодо
можливості стягнення аліментів на утримання непрацездатних батьків,  позбавлення особи
права  користування  житловим  приміщенням  та  встановлення  факту  належності  особі
правовстановлюючих документів.

19 вересня  2017  року спеціаліст  місцевого  центру  забезпечила  роботу
дистанційного  консультативного  пункту  громадян  в  приміщенні  Старокостянтинівського
міськрайонного  центру  зайнятості  з  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги та можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення.

За  отриманням консультацій  з  правових  питань  звернулось  троє  громадяни,  яких
цікавили питання оплати роботи в нічний час, нарахування індексації та виплат мінімальної
заробітної плати, передачі земельної ділянки у спадщину.

28  вересня  2017  року спеціаліст  місцевого  центру забезпечила  роботу
дистанційного  консультативного  пункту  громадян  в  приміщенні  центру  надання
адміністративних  послуг   Старокостянтинівської  РДА  з  метою  розширення  доступу  до
безоплатної  правової  допомоги  та  можливості  її  отримання  соціально  незахищеними
верствами населення. За отриманням консультацій звернулось 3 громадянина.

[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:

11 серпня 2017 року було проведено оперативну
нараду  з  працівниками  місцевого  центру  за  порядком
денним:

1.  Про  стан  дотримання  вимог  чинного
законодавства при прийомі звернень громадян про надання
безоплатної вторинної правової допомоги;

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

3.  Про  стан  діяльності  відділу  “Красилівське
бюро правової допомоги”;

4. Про стан діяльності відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги”;
 18 липня 2017 року з метою обміну досвідом між представниками органів місцевого

самоврядування,  органів  виконавчої  влади,  державної  системи  безоплатної  правової
допомоги  та  неурядових  громадських  організацій  в  сфері  покращення  рівня  доступу
громадян до безоплатної правової допомоги, а також розгляд найбільш актуальних питань
захисту прав учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб забезпечено участь фахівця
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у тренінгу на тему:
“Посилення  правової  спроможності  громад:  практичні  аспекти”,  який  відбувся  у
м.Хмельницькому.
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21  липня  2017  року  проведено   внутрішнє  навчання   з  працівника
Старокостянтинівського  місцевого  центру  на  теми:  “  Проблемні  питання   з  якими
найчастіше  звертаються громадяни до МЦ”; “Основні проблеми ВПО  в Україні”.
      08 вересня 2017 року було проведено оперативну нараду з працівниками місцевого
центру 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.
08 вересня 2017 року забезпечено участь начальника відділу правової інформації та

консультацій місцевого центру в тренінгу з обміну найкращими практиками судового захисту
екологічних прав людини та підвищення якості  надання правових послуг у сфері  захисту
екологічних прав громадян, який відбувся у м.Львові.

      21 вересня 2017 року  забезпечено
участь  працівників   Старокостянтинівського
місцевого центру в  одноденному тренінгу  з кри-
мінально-процесуальних  питань  для  надавачів
безоплатної  правової  допомоги.  Захід  орга-
нізували  за  підтримки  проекту  Ради  Європи
«Подальша  підтримка  реформи  кримінальної
юстиції  в  Україні»,  що  впроваджується  за
фінансового сприяння уряду Данії. Тренерами
виступили  адвокати  Олександр  Стьопін  та
Оксана Барилюк. 

Під час тренінгу розглянули такі питан-
ня, як подання заяви про злочин, статус та права потерпілого; правова допомога при дома-
шньому насильстві; цивільний позов у кримінальному процесі; права підозрюваного/обвину-
ваченого; вразливі категорії осіб; виклики слідчого, прокурора, суду; права та обов’язки свід-
ків;  арешт  майна  (права  підозрюваного,  обвинуваченого,  третіх  осіб);  затримання  в  кри-
мінальному  провадженні;  правова  допомога  при  жорстокому  поводженні  з  затриманими;
адміністративне затримання; запобіжні заходи; виконання вироку; видача Україні засуджених
в інших країнах; доступ до медичної допомоги в місцях несвободи; оскарження дій, бездія-
льності, рішення слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні; реалізація права на без-
оплатну правову допомогу.

Після кожного блоку теоретичних питань юристам пропонували виконати практичне
завдання, застосувавши отримані знання.

             29 вересня 2017 року   працівники Старокостянтинівського місцевого Центру з нада-
ння БВПД та  Красилівського, Теофіпольського Бюро правової допомоги,  успішно пройшли
дистанційний курс «Правова допомога  потерпілим  від насильства  в сім’ї», створений у
рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», за результатами проходже-
ння 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 3 засіданнях  щодо розгляду актуальних питань діяльності, а саме:

05 липня 2017 року директор 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,  яка  відбулася  у  режимі  відеоконференції  за  порядком
денним:

1. Порядок перерозподілу коштів щодо залишків відкритих асигнувань на рахунки

http://qala.org.ua/uk/
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місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  за  бюджетною
програмою КПКВК 3603030 “Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги”. 

08 серпня 2017 року  директор місцевого центру Олександр Петлюк взяв участь у
нараді з використанням засобів системи відеоконференц зв'язку під головуванням Міністра
юстиції  України  Павла  Петренка  з  Головними  територіальними  управліннями  юстиції  в
областях та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Під час наради було обговорено питання, що стосуються Антирейдерського закону
та початку роботи всеукраїнського просвітницького проекту “Я маю право” в межах захисту
прав власності. 
              10 серпня 2017 року директор місцевого центру Олександр Петлюк взяв участь в
засіданні Керівної ради, яка відбулась у скайп-режимі за порядком денним:

1. Затвердження змін кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного
бюджету  за  бюджетною  програмою  КПКВК  3603020  «Забезпечення  формування  та
функціонування  системи  безоплатної  правової  допомоги»  та  3603030  «Оплата  послуг  та
відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги»

2. Виконання Доручення Міністра юстиції України від 09.08.2017 №102/1/48-17. 
            3. Різне.
          15 вересня 2017 року директор Старокостянтинівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Петлюк взяв участь в засіданні керівної
ради  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
Хмельницькій області, яка відбулась в Skype-режимі за порядком денним:

Розгляд  та  затвердження  змін  до  кошторисів   за  бюджетною  програмою  КПКВК
3603030 “Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги”.

Стан подання адвокатами актів  надання безоплатної вторинної правової допомоги з
відповідних додатків до них. 

Різне.
              15 вересня 2017 року на виконання плану заходів  Старокостянтинівського місцевого

центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  на  ІІІ  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. 
       26 вересня 2017 року на виконання плану заходів  Старокостянтинівського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  на  ІІІ  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. 
            

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 1 липня  по 29 вересня  2017 року місцевим центром з надання БВПД та
бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було
зареєстровано  1035 звернення клієнтів. Для 974  громадян було надано первинну правову



26

допомогу, а  61 громадянин подали звернення про надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

В  результаті  розгляду  письмових  звернень  про  надання  БВПД  було  прийнято  63
рішення про надання БВПД. На виконання вказаних  рішень видано 37 доручень адвокатам
( 2 доручення було скасовано ) та 27 - штатним працівникам для оформлення процесуальних
документів  та  представництва  інтересів  клієнтів  у  суді.  По  5 письмовим  зверненням   у
наданні БВПД було відмовлено.

Таблиця  1.  Інформація  щодо  кількості  зареєстрованих  та  опрацьованих  звернень
клієнтів в ІІІ 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

336 311 25 0

2 Відділ
“Теофіпольськ
е   бюро
правової
допомоги

260 244 16 0

3 Відділ
«Красилівське
бюро  правової
допомоги»

439 419 20 0

Разом по МЦ 1035 974 61 0

В  звітному  періоді  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного  146 (14,1%),  сімейного  60 (5,8%),  спадкового  72 (7,0%),  соціального
забезпечення 366 (35,4%), земельного  105 (10,1%), з інших питань  43 (4,2%), трудового  27
(2,6%),  договірного  21 (2,0%), житлового  56 (5,4%), питань виконання судових рішень  55

(5,3%),  адміністративного  81 (7,8%),  медичного  0,3 (0,3%)  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 — 384 (49,7%); від
18 до 35 років —179 (22,9%); понад 60 років — 470 ( 26,9%); до 18 років — 2 (0,6%).  

Більшість  звернень  від  клієнтів  надійшло  від  жінок  —  619 звернень  (60,7%),  від
чоловіків —416 (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)  -  43
(70,5%),  інвалідів - 15 (24,6%), ветеранів війни - 3 (4,9%) , внутрішньо переміщених осіб – 0
(0,0 %), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 0 (0,0 %), діти-сироти – 0 (0,0
%).

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

  

14,1%

5,8%

7,0%

35,4%

10,1%

4,2%
2,6%

2,0%
5,4%

5,3%
7,8%0,3%

інше цивільне сімейне

спадкове соціальне забезпечення

земельне з інших питань

трудового договірного

житлового питань виконання судових 
рішень

адміністративного медичного

неправові питання

17,3%

0,2%

37,1%

45,4%
 вік клієнта 18-35

вік клієнта до 18

вік клієнта 35-60
вік клієнта понад  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 36 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  21 дистанційного
пункту 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 271 особа,
в  тому числі  156 осіб  звернулися за  отриманням правових консультацій та  роз'яснень  до

59,8%
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жінки
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24,6%

4,9%
малозабезпечені  особи
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ветерани війни
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мобільних консультаційних пунктів та 115 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
●  надано методичну допомогу  38 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 100 актів надання БВПД, що були подані адвокатами.
● проведено 35 правопросвітницьких заходів.
● розміщено у ЗМІ 14 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД.
● надано 19 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі
бюро в ІІІ кварталі 2017 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
проведених

право-
просвіт-
ницьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким надано
доступ до
електрон-

них сервісів
МЮ

1 Разом по МЦ, в
тому числі:

36/156 21/115 38 61 19

2 Відділ
«Теофіпольське
бюро правової

допомоги»

9/40 12/60 8 25 0

3 Відділ
«Красилівське
бюро правової

допомоги»

13/61 6/21 16 14 12


