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Розділ І.  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та право-
вих можливостей територіальних громад як за рахунок внутрішніх ресур-

сів системи, так і у співпраці з партнерами 

 
[1.1.]  Проведення правопросвітницьких заходів для жителів громади 

 
 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 
правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 
законодавства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 
злочинності неповнолітніх, протягом ІІІ кварталу 2019 року 
Старокостянтинівським  місцевим центром  з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі —  місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським 
бюро правової допомоги проведено правопросвітницькі заходи у навчальних 
загальноосвітніх закладах, бібліотеках зокрема: 

 
03 вересня 2019 року, в рамках загально-

національного правопросвітницького проєкту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, головний спеціаліст відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги» органі-
зувала та провела в інтерактивній формі темати-
чні уроки для учнів 7-Б класу Красилівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 та учнів 11-А класу Красилів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. Фахівчиня бюро 

правової допомоги розповіла школярам про основоположні права, які їм гаран-
тує держава, шляхи їх реалізації та захисту. 

 
05 вересня 2019 року заступник начальни-

ка відділу правопросвітництва та надання безо-
платної правової допомоги спільно з  працівни-
ками Старокостянтинівського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану та 
Старокостянтинівського районного відділу дер-
жавної виконавчої служби Головного територіа-
льного управління юстиції у Хмельницькій обла-
сті провели тематичний урок “Я МАЮ ПРАВО!” 
для учнів Старокостянтинівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів №6. Під час уроку фахі-
вчиня місцевого центру в інтерактивній формі 

ознайомила дітей з їх правами, шляхами їх реалізації та захисту та провела гру-
подорож “Долина прав і обов’язків”. По завершенню гри кожна з команд отри-
мала призи у вигляді сумок і значків з логотипом системи БПД. 
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06 вересня 2019 року, в рамках загаль-
нонаціонального правопросвітницького прое-
кту “Я МАЮ ПРАВО!”, на базі Красилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 для 
учнів 6-А класу головний спеціаліст відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» спі-
льно з провідним спеціалістом Красилівсько-
го районного відділу актів цивільного стану, 
Оленою Білевич, та начальником Красилівсь-
кого районного відділу державної виконавчої служби, Миколою Блажком, орга-
нізувала та провела в інтерактивній формі тематичний урок для учнів про гара-
нтовані права, шляхи їх реалізації та захисту. 

 
06 вересня 2019 року заступник нача-

льника відділу правопросвітництва та надан-
ня безоплатної правової допомоги, в межах 
загальнонаціонального правопросвітницього 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», організувала та 
провела тематичний урок для учнів 5-го класу 
Старокостянтинівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7. Урок «Я маю пра-
во!» став своєрідною мандрівкою, під час якої 
за допомогою карти прав дитини школярі 
визначали, які основоположні права їм гарантує держава. Аналізуючи запропо-
новані юристкою місцевого центру ситуації, в яких порушено права дітей, учні 
вчилися захищати свої права, дізнавалися, куди слід звертатися по допомогу. 

09 вересня 2019 року, фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги»  
провели тематичні уроки «Я МАЮ ПРАВО!» 
для учнів 5-6-х класів Теофіпольського НВК 
«Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія». 
Під час уроків спеціалісти бюро роз'яснили 
учням, які права гарантує їм українське зако-
нодавство, як можна скористатися ними та 
відстояти їх при потребі. Для кращого за-
своєння інформації діти разом із фахівцями бюро правової допомоги виконали 
кілька практичних вправ. Школярам роз’яснили основні норми Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» в частині отримання безоплатної первин-
ної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної допомоги дітей. 
Школярам також роздано буклети «Твої права-твій надійний захист». 
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10 вересня 2019 року, в рамках роботи 
мобільного консультаційного пункту, фахівці 
відділу «Теофіпольське бюро правової допо-
моги» завітали до Базалійської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів, де зустрілися з уч-
нями 9-11-х класів та з метою підвищення рів-
ня правової обізнаності школярів, провели 
правопросвітницький урок «БПД для дітей». 
Розповіли учням про права і про обов’язки, що 
покладені на них. «Кожне наше право має 

наслідком обов’язок інших людей не порушувати його, а відповідно і ми маємо 
такі обов’язки» - зазначали фахівці бюро. Крім того, школярі дізналися про 
можливості отримати безоплатну правову допомогу, пройшли стежками право-
вих лабіринтів та активно долучилися до бесіди про роль права в житті людини. 

 
11 вересня 2019 року фахівчині старо-

костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги від-
відали Григорівську загальноосвітню школу І-
ІІІ ступенів, де напередодні Всеукраїнського 
тижня протидії булінгу для учнів 6-8-го класів 
провели правопросвітницький захід на тему: 
“Булінг - це не круто!”. На початку зустрічі 
юристки місцевого центру  ознайомили дітей з 
поняттям булінгу та його видами, пояснили, 

куди можна звернутися, якщо стали жертвами булінгу або свідками такої ситуа-
ції. Увагу школярів зосередили і на відповідольності, яка передбачена за факт 
вчинення булінгу. Школярам запропоновано до перегляду відеоролики, плакати 
та буклети на дану тематику. Також фахівчині місцевого центру в ігровій формі 
розглянули з дітьми, які права гарантує їм держава, як та де можна скористатися 
цими правами. На завершення зустрічі школярі отримали тематичні буклети 
«Твої права – твій надійний захист» та “Зупинимо булінг разом” із контактними 

даними найближчого місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомо-
ги.  Разом з тим, заступниця директора Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання 
БВПД провела робочу зустріч із директоркою 
Григорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Аллою Со-
коловською, де обговорили можливість отри-
мання безоплатної вторинної правової допомо-
ги дітьми через систему БПД. 
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12 вересня 2019 року спеціалістом 
Красилівського бюро правової допомоги 
проведено тематичну бесіду для учнів 8-го 
класу Западинецької загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів на тему: «Права дітей на 
БПД». Діти дізналися, що відповідно до За-
кону України «Про безоплатну правову до-
помогу» вони є категорією осіб, які мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу, акцентуючи, що для захисту 
своїх прав та інтересів вони можуть звернутися до центрів з надання безоплат-
ної правової допомоги, а з 14 років – безпосередньо до суду. На завершення за-
ходу серед присутніх розповсюджено паспорти прав дитини, буклети «Твої пра-
ва – твій надійний захист!». 

16 вересня 2019 року, в рамках зага-
льнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, фахівцями від-
ділу “Теофіпольське бюро правової допомо-
ги” проведено правоосвітній захід для сту-
дентів Теофіпольського професійного аграр-
но-промислового ліцею на тему: "Стоп бу-
лінг!". Під час заходу студентів поінформу-
вали про внесені зміни до законодавства Ук-
раїни, а саме про відповідальність за вчинення булінгу неповнолітньою особою. 
Крім того, фахівцями роз’яснено студентам поняття вторинної та первинної 
правової допомоги, порядок отримання послуг адвоката за державний кошт, 
ознайомлено з переліком категорій населення, котрі мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, а також поділилися успішним досвідом в частині 
надання правової допомоги. Студентам роздано буклети на правову тематику. 

18 вересня 2019 року під гаслом “Разом проти булінгу!” юристки Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провели правопросвітницький захід присвячений Всеукраїнському 
тижню протидії булінгу. Так, фахівчині місцевого центру провели два правових 
уроки для учнів 7-го та 10-го класів Старокостянтинівського ліцею імені М. С. 
Рудяка. Школярам запропоновано до перегляду відеоролики, плакати та буклети 
на дану тематику. Увагу школярів зосередили на відповідольності, яка передба-
чена за факт вчинення булінгу. Також, для кращого засвоєння інформації, фахів-
чині місцевого центру в ігровій формі розглянули з дітьми види та ознаки булі-
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нгу. Школярі  активно долучалися до розмови, відповідали на запитання та ви-
конували завдання. Юристки місцевого центру нагадали, куди звертатись у разі 
цькування, а саме кожна дитина може подзвонити на гарячу лінію системи без-
оплатної правової допомоги, зайти до центру, бюро правової допомоги чи до 
поліції, де їй допоможуть. Також школярі отримали тематичні буклети «Твої 
права – твій надійний захист» та “Зупинимо булінг разом” із контактними да-
ними найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

19 вересня 2019 року, в рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу, 
фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги провели правопросві-
тницький захід “Стопбулінг” для учнів 6-го та 7-
го класів Старокостянтинівської загальноосвіт-
ньої школи №4. Школярам запропоновано до 
перегляду відеоролики на тему булінгу та поін-
формовано про відповідальність за вчинення 
булінгу стосовно учасників навчального процесу 
—  як учнів так і вчителів. Також спеціалістки 

центру звернули увагу школярів на установи та організації, які покликані забез-
печувати захист прав учасників навчального процесу у сфері булінгу. Школярі  
активно долучалися до розмови, відповідали на запитання та виконували зав-
дання. Також школярі отримали тематичні буклети «Твої права – твій надійний 

захист» та “Зупинимо булінг разом” із контакт-
ними даними найближчого місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допо-
моги. По завершенню заходу фахівчині місцево-
го центру провели робочу зустріч із директор-
кою Старокостянтинівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4, Нелею Мусат, де обго-
ворили можливість отримання безоплатної вто-

ринної правової допомоги дітьми через систему БПД. 
 

20 вересня 2019 року, в рамках загально-
національного правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!», фахівцями відділу «Теофіполь-
ське бюро правової допомоги» з учнями 4-9-го 
класів Турівської ЗОШ І-ІІ ступенів проведена 
бесіда  на тему: «Стоп булінг». Під час Всеукра-
їнського тижня протидії булінгу фахівці бюро 
роз’яснили школярам поняття булінгу, як його 
розпізнати та не допустити.  Звернули увагу 
школярів і на основні ознаки та форми боулінгу. 
Також, фахівці Теофіпольського бюро правової 

допомоги наголосили на адміністративній відповідальності за вчинення або 
приховування фактів булінгу. 
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24 вересня 2019 року головною спеціа-
лісткою відділу «Красилівське бюро правової 
допомоги» проведено урок для учнів 8-го кла-
су Кузьминського  ліцею, що у Красилівському 
районі, на теми: “Школа без булінгу” та “Моє 
право на БПД”. Спочатку поговорили зі шко-
лярами чому не варто булити і яка відповіда-
льність передбачена за цькування? Детально 
розглянули форми та ознаки булінгу. Фахівчи-
ня бюро правової допомоги акцентувала увагу 
школярів про право кожного на первинну пра-
вову допомогу (консультації, роз'яснення) та 
розповіла про право дітей на вторинну (представництво у судах, перед органами 
державної влади тощо) правову допомогу. 

25 вересня 2019 року фахівчині відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
провели тематичні уроки про право дітей на 
отримання безоплатної вторинної правової до-
помоги в системі надання БПД» для учнів 5-9 
класів Коров'єнської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів, що на Теофіпольщині. Під час 
уроків спеціалісти бюро роз’яснили учням, які 
права гарантує їм українське законодавство, як можна скористатися цими пра-
вами та відстояти їх при потребі. Фахівці бюро роз’яснили учням основні нор-
ми Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині отримання 
безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги дітей. Школярам роздано буклети на правову тематику «Твої 
права-твій надійний захист». 

26 вересня 2019 року фахівчині відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
провели тематичні уроки про право дітей на 
отримання безоплатної вторинної правової до-
помоги в системі надання БПД  для учнів 10-Б  
класу Тефіпольської  загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1. Фахівці бюро правової до-
помоги розповіли учням про систему безо-
платної правової допомоги, послуги які надає Теофіпольське бюро правової до-
помоги та про їх право звернутися, у разі потреби, за допомогою до бюро пра-
вової допомоги. 

Початок нового навчального року — хо-
роший привід нагадати дітям про дію інфор-
маційної кампанії “СтопБулінг”. 26 вересня 
2019 року фахівчиня відділу правопросвітниц-
тва та надання безоплатної правової допомоги 
забезпечила проведення правопросвітнього за-
ходу для учнів 7-8 класів Старокостянтинівсь-
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кої ЗОШ №3. Захід відбувся на базі Старокостянтинівської центральної район-
ної бібліотеки в рамках відкритого засідання круглого столу “Ти і Закон”. Під 
час заходу учні довідалися про те, як протидіяти булінгу у шкільному середо-
вищі, до кого звертатися у випадках булінгу, а також в яких формах буває цьку-
вання і як відрізнити булінг від конфлікту. Не залишили поза увагою й відпові-
дальність за таке правопорушення. Учні переглянули відеоролик й детально об-
говорили ситуацію булінгу, зрозуміли яким небезпечним може бути це явище, 
до яких наслідків може призвести замовчування цькування. 

27 вересня 2019 року головним спеці-
алістом відділу “Красилівське бюро правової 
допомоги” для учнів 8-Б класу Красилівської 
ЗОШ №1, проведено тематичний урок “Твої 
права - твій надійний захист”. Під час прове-
дення правопросвітницької зустрічі піднама-
лись питання поваги, честі та гідності, при-
ватного життя, висловлення власної думки. 

Фахівчиня бюро правової допомоги зазначила, що для захисту своїх прав та ін-
тересів діти можуть звернутися до центрів з надання безоплатної правової до-
помоги. Особливу увагу приділено на права та обов’язки осіб, що не досягли 
повноліття, неповнолітніх з 14 до 16 років в розрізі надання правової допомоги. 
Під час лекції школярі отримали буклети, інформаційні матеріали з контактами 
бюро правової допомоги та мали можливість поставити актуальні для них пи-
тання. 
 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-
вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-
ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 
осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-
крема: 

 

12 липня 2019 року фахівці відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги прийняли участь в 
профорієнтаційному семінарі для безробіт-
них громадян на базі Старокостянтинівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласно-

го центру зайнятості на тему: “Легальна зайнятість”. В рамках заходу, фахівчи-
ня місцевого центру ознайомила громадян з місією, баченням та цінностями си-
стеми безоплатної правової допомоги, видами правових послуг за рахунок дер-
жави, зупинилась на категоріях громадян, яким надається безоплатна вторинна 
правова допомога, а також на алгоритмі отримання такої допомоги. Принагідно 
присутніх ознайомлено з концепцією реалізації правопросвітницької кампанії 
“Відповідальне батьківство!”. 
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15 липня 2019 року фахівчині відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги взяли участь у проведен-
ні інформаційного семінару для учасників 
АТО на базі Старокостянтинівської міськра-
йонної філії  Хмельницького обласного цен-
тру зайнятості. Під час семінару слухачів по-
інформували про пільги та соціальні гарантії 
для учасників бойових дій, земельні та жит-
лові питання, матеріальні допомоги та компенсації. Особливу увагу приділено 
пільгам визначеним Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». Фахівці місцевого центру розповіли присутнім про реалі-
зацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРА-
ВО!», зокрема про інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», 
яка покликана забезпечити справедливі тарифи на тепло та гарячу воду.  

23 липня 2019 року фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
взяли участь у проведенні спільного профін-
формаційного семінару для безробітних 
учасників АТО. Семінар проводився члена-
ми клубу «Правова абетка» на базі Тео-
фіпольської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Зокрема, при-
сутнім заходу роз’яснено новели щодо пільг 
учасникам АТО та учасникам бойових дій. Крім цього, фахівцями бюро право-
вої допомоги роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право 
громадян на безоплатну правову допомогу, а саме – доведено до відома при-
сутніх коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та 
визначення рівня доходу для такої категорії клієнтів як малозабезпечені та осо-
би з інвалідністю.  

21 серпня 2019 року заступниця нача-
льника відділу «Теофіпольське бюро право-
вої допомоги» Старокостянтинівського міс-
цевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги взяла участь у 
проведенні профінформаційного семінару 
для безробітної молоді. Семінар проводився 
членами клубу «Правова абетка» на базі Теофіпольської районної філії Хмель-
ницького обласного центру зайнятості. Зокрема, учасникам заходу роз’яснено, 
що таке страховий стаж і чим небезпечні зарплати в конвертах. Крім цього, 
спеціалістом бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують 
право громадян на безоплатну правову допомогу. Громадяни отримали інфор-
маційні буклети на правову тематику та інформацію про бюро правової допо-
моги. 
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22 серпня 2019 року головний 
спеціаліст відділу “Красилівське бюро пра-
вової допомоги” взяла участь у проведенні 
спільного профорієнтаційного семінару 
для безробітних матерів, на виховані яких є 
діти до 6-річного віку. Семінар проводився 
на базі Красилівської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайня-

тості. Зокрема, присутнім заходу роз‘яснено зміни до законодавства щодо стяг-
нення заборгованості по аліментах та нарахування пені. Фахівцем бюро право-
вої допомоги, принагідно, роз‘яснено присутнім норми чинного законодавства, 
що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу, а саме – до-
ведено до відома присутніх коло суб‘єктів права на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу та роздано інформаційні буклети на правову тематику з коорди-
натами Красилівського бюро правової допомоги.  

11 вересня 2019 року начальник 
відділу правопросвітництва та надання без-
оплатної правової допомоги спільно із за-
ступником начальника відділу активної 
підтримки безробітних Старокостян-
тинівської міськрайонної філії Хмельниць-
кого обласного центру зайнятості, Іриною 
Якимчук, взяла участь у проведенні 
профінформаційного семінару для учас-

ників бойових дій на тему: “Інформаційний семінар для військовослужбовців”. 
Юристкою місцевого центру роз'яснено норми чинного законодавства, що за-
безпечують право громадян на безоплатну правову допомогу, доведено до 
відома учасників заходу перелік правових послуг, які можна отримати через 
систему БПД та порядок їх отримання, звернула увагу на категорії осіб, які ма-
ють право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також обговорено про-
блемні питання, які виникають у військовослужбовців та способи їх вирішення. 
Фахівчинею місцевого центру висвітлено позиції Верховного Суду України 
щодо виплати військовослужбовцям грошової компенсації за невикористані дні 
додаткової відпустки в особливий період.  

18 вересня 2019 року фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги взяли участь у проведенні спільного 
профінформаційного семінару, що проводи-
вся членами клубу «Правова абетка» на базі 
Теофіпольської районної філії Хмельниць-

кого обласного центру зайнятості для осіб перед пенсійного віку. Зокрема, при-
сутнім заходу роз’яснено останні новини та зміни в пенсійному законодавстві, а 
саме, який мінімальний вік для призначення пенсій у 2019-2020 роках. Крім 
цього, спеціалістами бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забез-
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печують право громадян на безоплатну правову допомогу. Усім громадянам ро-
здано інформаційні буклети на правову тематику. 

 
З метою надання допомоги у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено правопрос-
вітницькі заходи, зокрема: 

 

08 серпня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Старокостян-
тинівського місцевого  центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги на базі 
Старокостянтинівського кінокультурного цент-
ру ім. В. Ножки взяла участь у засіданні звітно-
виборчої конференції громадської організації 
“Старокостянтинівська територіальна первинна 
організація Українського товариства сліпих”. 
Під час свого виступу юристка місцевого цент-
ру ознайомила учасників конференції з резуль-
татами роботи Старокостянтинівського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в напрямку захисту прав 
осіб з інвалідністю та нагадала  про порядок отримання зазначеною вище кате-
горією осіб, можливості  надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

17 вересня 2019 року заступник нача-
льника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» організувала робочу зустріч із се-
кретарем Теофіпольської територіально-
первинної організації Українського товарист-
ва сліпих (УТОС), Валентиною Михальчук. 
Фахівчинею роз’яснено норми чинного зако-
нодавства, що забезпечують право громадян 
на безоплатну вторинну правову допомогу, а 
саме для такої категорії осіб як особи з ін-
валідністю по зору.  Зосереджена особлива увага на те, яка межа розміру пенсії 
або допомоги, що призначається замість пенсії для отримання безоплатної вто-
ринної правової допомоги згаданої категорії потенційних клієнтів бюро право-
вої допомоги. Крім того, визначено перелік документів необхідних для звернен-
ня за отриманням вторинної правової допомоги у разі виникнення спору про 
право. Надано відповіді на питання що стосуються переліку пільг встановлених 
Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

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

вової допомоги, соціального захисту, освіти, та пенсійного забезпечення в 
трудових колективах та територіальних громадах працівниками Старокос-
тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме: 
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02 липня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги прове-
ла робочу зустріч із працівниками Старокос-
тянтинівського міського кризового центру. На 
зустрічі обговорили поглиблення співпраці 
між установами під час надання допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та досягли згоди щодо іні-
ціювання в заявах щодо видачі обмежувального припису направлення кривдни-
ків на проходження корекційних програм. Під час зустрічі представниця Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги передала друковані матеріали правового характеру та поділилася дос-
відом захисту постраждалих від домашнього та ґендерно змовленого насильст-
ва. 

04 липня 2019 року про право кожного 
на безоплатну правову допомогу та урядову 
ініціативу «Чесна платіжка» йшлося під час 
виробничої наради працівників закладів 
культури Старокостянтинівщини, де з 
лекцією «Безоплатна правова допомога –
допомога, що гарантується державою» перед 
працівниками клубних установ Старокостян-

тинівського району виступила заступниця начальника відділу правопросвіт-
ництва та надання безоплатної правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захід 
відбувся на базі Старокостянтинівського районного центру культури ім. В. 
Ножки. Юристка місцевого центру пояснила присутнім різницю між первинною 
та вторинною безоплатною правовою допомогою, зазначила, які категорії осіб 
мають право на вторинну правову допомогу, ознайомила із переліком доку-
ментів, необхідних при зверненні до центру. Говорили також про ініціативу 
Міністерства юстиції України «Чесна платіжка».  

05 липня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги, в рамках за-
гальнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та правопросвіт-
ницької  інформаційної кампанії “Я маю пра-
во на чесну платіжку”, провела тематичну  
зустріч з соціальними педагогами та праців-
никами Старокостянтинівського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді на тему: «Захист прав споживачів 

житлово-комунальних послуг». Під час тематичної зустрічі юристка місцевого 
цетру роз’яснила, що означає ініціатива «Чесна платіжка» та як вона позначить-
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ся на вартості комунальних послуг, зауважила  на принципі функціонування 
спеціального калькулятора, розміщеного на урядовому порталі та на сайті 
Мін'юсту, завдяки якому споживачі можуть самостійно вирахувати, скільки ма-
ють сплачувати за тепло та гарячу воду та зупинилась на алгоритмі дій, які до-
поможуть захистити права споживачів комунальних послуг. 

10 липня 2019 року інтеграторка Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, в 
рамках інформаційної компанії “Я маю право 
на чесну платіжку”, на базі Старокостянтинів-
ської центральної районної бібліотеки провела 
тематичну бесіду для працівників та відвідува-
чів бібліотеки на тему: “Захист прав спожива-
чів житлово-комунальних послуг”. Під час бесіди фахівець місцевого центру 
розповіла, що означає ініціатива «Чесна платіжка» та як вона позначиться на 
вартості комунальних послуг. Юристка пояснила, що програма передбачає 
впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду 
та сприятиме викоріненню будь-яких схем з обрахуванням тарифів та розповіла 
про порядок дій громадян для того, щоб постачальники послуг перерахували 
ціни за опалення. 

16 липня 2019 року фахівцями відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» під 
час перебування у сільській місцевості прове-
дено інформаційно-роз’яснювальну роботу з 
працівниками Михиринецької сільської ради 
щодо порядку отримання безоплатної правової 
допомоги на території району відповідно до 
Закону України «Про безоплатну правову до-
помогу».  По  завершенню заходу  фахівець мі-
сцевого центру надала усім учасникам заходу серію буклетів з роз’ясненнями 
соціально-правових питань розробленими фахівцями системи БПД. 

22 липня 2019 року заступником нача-
льника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» проведено правопросвітницький за-
хід з працівниками Теофіпольського сервісного 
центру Головного управління Пенсійного фон-
ду України в Хмельницькій області щодо впро-
вадження урядової ініціативи «Чесна платіж-
ка». Фахівчиня пояснила, що програма перед-
бачає впровадження механізмів установлення 
справедливих цін на тепло і гарячу воду та 
сприятиме викоріненню будь-яких схем з обра-
хуванням тарифів.  Також спеціалістом бюро наголошено, що в разі відмови по-
стачальників здійснювати перерахунок громадяни можуть звертатися до центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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23 липня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безо-
платної  вторинної правової допомоги, в рам-
ках правопросвітницької кампанії “Відповіда-
льне батьківство” провела тематичну бесіду 
для працівників служби у справах дітей Ста-
рокостянтинівської районної державної адмі-
ністрації на тему: “Концепція реалізації пра-

вопросвітницької кампанії “Відповідальне батьківство!". Під час тематичної зу-
стрічі фахівець місцевого центру виокремила п’ять актуально значимих питань, 
які найчастіше постають перед громадянами, а саме розмір, підстави та порядок 
нарахування аліментів, правила виїзду з дитиною за кордон, порядок отримання 
податкової знижки на навчання, інших стимулів та гарантій та порядок отри-
мання  послуги “Муніципальна няня”. 

24 липня 2019 року головним 
спеціалістом відділу “Красилівське бюро 
правової допомоги”, в рамках загальнонаціо-
нального правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, на базі Красилівського рай-
онного бюро технічної інвентаризації» для 
працівників підприємства провела тематичну 
бесіду на тему: «Безоплатна правова допомо-
га в Україні». Під час зустрічі фахівець бюро 

правової допомоги наголосила, що основним завданням системи БПД є захист 
прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації і 
правосуддя. Також ознайомлено працівників з основними положеннями Закону 
України “Про безоплатну правову допомогу”, звернула увагу присутніх на кате-
горію осіб, які мають право на таку допомогу. 

24 липня 2019 року фахівчині Старо-
костянтинівського місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги 
під час роботи мобільного пункту консульту-
вання громадян  на базі Миролюбненської 
сільської ради Старокостянтинівського райо-
ну, в рамках інформаційної кампанії «Відпо-
відальне батьківство» загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!», обговорили з працівниками сільсь-

кої ради питання захисту прав дітей та жінок, стягнення аліментів в порядку на-
казного провадження, умов виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з ба-
тьків, отримання послуги «Муніципальна няня», податкової знижки на навчання 
тощо. Принагідно фахівчині розповіли присутнім про можливість скористатися 
послугами безоплатної правової допомоги та розповсюдили інформаційні мате-
ріали. 
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26 липня 2019 року, в рамках реаліза-
ції загальнонаціональної правопросвітниць-
кої кампанії  “Я маю право на чесну платіж-
ку”, на базі комунального підприємства «Те-
пловик» Старокостянтинівської міської ради 
фахівці Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги організували та провели за-
сідання круглого столу на тему: “Стан підго-
товки і реалізації заходів в рамках ініціативи уряду “Чесна платіжка” для праці-
вників комунального підприємства. Присутні обговорили питання про реаліза-
цію інформаційної кампанії «Я маю право на чесну платіжку», яка покликана 
забезпечити справедливі тарифи на тепло та гарячу воду. Юристки місцевого 
центру розповіли про те, як діяти в разі отримання нечесної платіжки та як до-
могтися перерахунку вартості опалення, звернули увагу на розрахунок чесної 
платіжки за допомогою калькулятора, який можна знайти на сайті Урядового 
порталу та Міністерства юстиції. 

29 липня 2019 року головний спеціа-
ліст відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» з метою скоординованості дій 
суб’єктів соціальної роботи щодо інформу-
вання громадян про небезпеку потрапляння у 
ситуацію торгівлі людьми, коли вони пого-
джуються на сумнівні вакансії та надто при-
вабливі умови праці, взяла участь у засіданні 
круглого столу приуроченому до Всесвітньо-
го дня боротьби з торгівлею людьми, в рамках проведення інформаційної акції 
«Протидій у торгівлі людьми». Під час заходу обговорено питання щодо ризиків 
потрапляння в рабство, поширення інформації щодо можливостей надання до-
помоги постраждалим від торгівлі людьми у вигляді буклетів та листівок з ін-
формацією про те, як не бути ошуканими шахраями при працевлаштуванні. 

30 липня 2019 року, з нагоди Всесвіт-
нього дня боротьби з торгівлею людьми, за-
ступник начальника відділу правопросвітни-
цтва та надання безоплатної правової допо-
моги взяла участь у робочій нараді за ініціа-
тиви управління соціального захисту насе-
лення виконавчого комітету Старокос-
тянтинівської міської ради на тему: “Поря-
док взаємодії суб'єктів, які здійснюють захо-
ди у сфері протидії торгівлі людьми”. Під час зустрічі фахівець місцевого цент-
ру акцентувала увагу присутніх на проблемі протидії торгівлі людьми, ознайо-
мила із нормативно-правовими документами, що регулюють роботу у зазначе-
ному напрямку та поінформувала про види юридичних послуг, які надаються 
Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
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05 серпня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги спільно із 
працівниками Старокостянтинівського місько-
го кризового центру, в рамках загальнонаціо-
нального правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!», забезпечила проведення ін-
формаційної години для трудового колективу 
Старокостянтинівського комбінату комуналь-

них підприємств. Так, під час зустрічі фахівчиня центру розповіла про роботу 
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, види послуг, якими можна скористатися та порядок надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Основною темою проведення інфор-
маційної години стало питання щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству, про дії постраждалих осіб в разі вчинення щодо них домашнього 
насильства, а також про юридичну відповідальність кривдників за порушення 
обмежувального припису.  

16 серпня 2019 року головний спеціа-
ліст відділу «Красилівське бюро правової до-
помоги», в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» з метою підвищення рівня обізна-
ності громадян щодо правильного нарахуван-
ня тарифів за послуги з постачання теплової 
енергії та гарячої води, провела тематичну 
бесіду з працівниками Красилівського район-

ного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіа-
льного управління юстиції у Хмельницькій області на тему: «Реалізація інфор-
маційної кампанії «Чесна платіжка». Учасники заходу отримали для ознайом-
лення друковані матеріали правового характеру. 

19 серпня 2019 року, в рамках загаль-
нонаціонального правопросвітницького поек-
ту «Я МАЮ ПРАВО!», головний спеціаліст 
відділу “Красилівське бюро правової допомо-
ги» організувала та провела тематичну бесіду 
для педагогічного колективу Антонінської 
спеціальної школи Хмельницької обласної ра-
ди  на тему: «Концепція реалізації загально-
національної правопросвітницької кампанії: 
«Відповідальне батьківство». Під час бесіди 

працівник бюро ознайомила присутніх з механізмами реалізації та захисту прав 
дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище, зупинилась на 
питаннях щодо розмірів та порядку нарахування аліментів, нових правилах виї-
зду з дитиною за кордон,  порядку отримання податкової знижки на навчання. 
По завершенню, всі учасники заходу отримали буклети  на згадану  тематику, 
які допоможуть зорієнтуватись при вирішенні актуальних правових питань. 
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21 серпня 2019 року заступник начальника відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги взяла участь у семінарі організова-
ному для працівників бібліотек Старокостянтинівського району на тему: “Су-
часні інформаційні технології для покращення оперативного обслуговування 
користувачів”. Захід проведено на базі Старокостянтинівської центральної рай-
онної бібліотеки. Фахівчиня місцевого центру під час заходу представила довід-
ково-інформаційну платформу «WikiLegalAid», розроблену фахівцями системи 
БВПД і звернула увагу на те, що під час користування  нею кожна людина, маю-
чи лише доступ до мережі інтернет, може отримати правову консультацію з по-
силанням на нормативно-правові акти, судову практику та зразки процесуаль-
них документів. 
 

З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 
мережі параюристів для забезпечення консультування громадян відповідних 
територіальних громад проведено робочі зустрічі та наради з сільськими 
головами, головами територіальних громад та керівниками держаних органів 
які були передбачені у Плані роботи на ІІІ квартал 2019 року та інші заходи, 
які працівниками були виконанні позапланово:  

 

 18 липня 2019 року, в рамках роботи 
мобільного консультаційного пункту, фахівцем 
Красилівського бюро правової допомоги проведено 
робочу зустріч із головою Веселівської сільської 
ради, Оленою Козубняк, де обговорено порядок на-
дання безоплатної первинної правової допомоги 
органами місцевого самоврядування. Принагідно 
спеціалістом наголошено про захист законних прав 
та інтересів громадян через систему безоплатної 
правової допомоги та  передано для використання в 
роботі буклети на правову тематику. 

19 липня 2019 року, в рамках реалізації загальнонаціонального правоп-
росвітницького проекту  “Я МАЮ ПРАВО!”, в.о. директора Старокостянтинів-
ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
начальник відділу правопросвітництва та на-
дання безоплатної правової допомоги спіль-
но з працівниками Старокостянтинівського 
відділу державної виконавчої служби Голов-
ного територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області та начальником Ста-
рокостянтинівського районного відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного територіального управління юстиції 
у Хмельницькій, Марією Мартинюк, організували та провели робочу нараду з 
питань реалізації правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка», яка поклика-
на на підвищення рівня обізнаності громадян щодо правильного нарахування 
тарифів з постачання теплової енергії та гарячої води. Фахівчині Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
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моги розповіли про те, як діяти в разі отримання нечесної платіжки та як домог-
тися перерахунку вартості опалення, звернули увагу на розрахунок чесної пла-
тіжки за допомогою калькулятора, який можна знайти на сайті Урядового пор-
талу та Міністерства юстиції України. По завершенню заходу, сторони домови-
лась про спільні дії щодо правопросвітницької діяльності. 

22 липня 2019 року на базі Старокос-
тянтинівського сервісного центру Головного 
управління Пенсійного фонду України в 
Хмельницькій області начальником відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
правової допомоги проведено робочу зу-
стріч з керівником центру, Олександром Са-
віним. Учасники заходу обговорили перспе-

ктиви пенсійної реформи, важливість легалізації заробітної плати, трудових ві-
дносин, приділили увагу порядку перерахунку пенсій, права спадкоємця на не-
виплачену пенсію. Фахівцем місцевого центру повідомлено про створення та 
напрямки діяльності загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» та про ініціативи Міністерства юстиції України. 

24 липня 2019 року, в рамках роботи 
мобільного консультаційного пункту, фахівці 
відділу «Теофіпольське бюро правової до-
помоги» провели робочу зустріч із сільським 
головою Ординецької сільської ради Тео-
фіпольського району, Надією Шамрай. Під 
час зустрічі обговорено порядок надання 
безоплатної правової допомоги та поінфор-
мовано про правопросвітницьку кампанію 
“Відповідальне батьківство” та передано для 
ознайомлення інформаційні матеріали на 
правову тематику. 

 
07 серпня 2019 року фахівчині Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допо-
моги провели робочу зустріч із головою Бе-
резненської сільської ради, Миколою Григо-
руком, де обговорили питання щодо спів-
праці при наданні правових консультацій 
для жителів територіальної громади, а також 
надали методичну допомогу щодо організа-
ції надання безоплатної первинної правової 
допомоги органами місцевого самовряду-
вання. Принагідно працівниці місцевого 

центру передали для користування інформаційні буклети на правову тематику. 
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08 серпня 2019 року, в рамках роботи 
мобільного консультаційного пункту, голов-
ним спеціалістом відділу «Красилівське бю-
ро правової допомоги» проведено робочу зу-
стріч із головою Глібківської сільської ради, 
Юлією Сивак, де обговорено порядок надан-
ня безоплатної первинної правової допомоги 
жителям територіальної громади органами 
місцевого самоврядування. Акцентовано 
увагу і на порядку надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги Красилівським 
бюро правової допомоги. Фахівець бюро правової допомоги також передала в 
користування інформаційні матеріали на правову тематику. 

 
13 серпня 2019 року, в рамках загаль-

нонаціонального правопросвітницького пое-
кту «Я МАЮ ПРАВО!», головний спеціаліст 
відділу “Красилівське бюро правової допо-
моги» організувала та провела робочу зу-
стріч за участі начальника Красилівського 
районного сектору філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області та 
сільського голови Великозозулинецької сіль-
ської ради Красилівського району на тему: «Реалізація інформаційної кампанії 
«Відповідальне батьківство».  З метою підвищення обізнаності населення райо-
ну про механізми реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та 
безпечне освітнє середовище, на зустрічі обговорювались питання порядку стя-
гнення аліментів, правил виїзду з дитиною за кордон, отримання податкової 
знижки на навчання. Також учасники заходу отримали буклети та плакати си-
стеми БПД та проекту «Я МАЮ ПРАВО!», які допоможуть зорієнтуватись при 
вирішенні актуальних правових питань. 

13 серпня 2019 року, фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги», в 
рамках роботи мобільного консультаційного 
пункту, провели робочу зустріч із сільським 
головою, Олександром Цісарем, під час якої 
говорили про співпрацю в організації мобі-
льних пунктів консультування громадян для 
забезпечення доступу громадян до безоплат-
ної правової допомоги. Також, в рамках пра-
вопросвітницької кампанії “Відповідальне 
батьківство”, обговорили актуальні питання, які висвітлюються в рамках кам-
панії, а саме розмір, підстави та порядок нарахування аліментів, нові правила 
виїзду з дитиною за кордон, порядок отримання податкової знижки на навчання, 
порядок отримання послуги “Муніципальна няня”. 
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16 серпня 2019 року фахівцями від-
ділу «Теофіпольське бюро правової допомо-
ги» здійснено виїзд мобільного пункту кон-
сультування з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги до села Воронівці 
Теофіпольського району, де, принагідно, 
проведено зустріч із секретарем Вороніве-
цької сільської ради, Людмилою Воляник. 
Під час бесіди обговорили перспективи по-
дальшої співпраці та налагодження Skype-

зв’язку для дистанційного консультування громадян, які проживають на терито-
рії Воронівецької сільської ради. 

22 серпня 2019 року заступником на-
чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-
вової допомоги» організовано робочу зу-
стріч із заступником начальника Тео-
фіпольського відділу обслуговування гро-
мадян Головного управління Пенсійного 
фонду України у Хмельницькій області, На-
талією Пасєкою. Фахівцем бюро правової 
допомоги, в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», роз’яснено основні норми 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині отримання безо-
платної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної до-
помоги осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Також під час зустрічі обговорено 
новели пенсійного законодавства, легалізації трудових відносин та сплати єди-
ного соціального внеску. 

27 серпня 2019 року заступник нача-
льника відділу правопросвітництва та на-
дання безоплатної правової допомоги Ста-
рокостянтинівського місцевого  центру з 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги провела робочу зустріч  із  предста-
вниками Старокостянтинівського відділу 
поліції Головного управління Національної 
поліції України у Хмельницькій області, під 

час   якої обговорили ряд проблемних питань щодо порушень прав іноземців та 
осіб без громадянства, затриманих з метою ідентифікації та забезпечення при-
мусового видворення за межі кордону. Під час зустрічі фахівчиня місцевого 
центру зупинилась на питанні щодо повідомлення про випадки адміністратив-
ного затримання, порядку фіксації відмов осіб, до яких застосовано адміністра-
тивне затримання від надання безоплатної вторинної правової допомоги та на-
гадала дані єдиного контактного центру системи БПД. 

11 вересня 2019 року фахівчині Старокостянтинівського місцевого цент-
ру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели робочу зустріч 
із секретарем Григорівської сільської ради Старокостянтинівського району, На-
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талією Слєсарчук, де обговорили питання щодо співпраці при наданні правових 
консультацій для жителів територіальної громади. Також фахівчині місцевого 
центру детально розповіли про правопросвітницьку кампанію «Відповідальне 
батьківство» і зупинилися, зокрема, на питаннях про отримання послуги муні-
ципальна няня, правил виїзду з дитиною за кордон та податкову знижку на нав-
чання.  

 
12 вересня 2019 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту, фахів-
цем Красилівського бюро правової допомоги 
проведено робочу зустріч із секретарем Запа-
динської сільської ради, Ольгою Мостов’юк,  
де обговорили перспективи подальшої 
співпраці. Фахівчиня бюро правової допомоги 
роз’яснила процедуру доступу до безоплатної 
правової допомоги для громадян, а також 
поінформували про правопросвітницьку кам-
панію «Відповідальне батьківство» та її завдання. 

 
20 вересня 2019 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту, фахів-
цями відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» задля поширення інформації про 
функції Бюро, порядок отримання безоплатної 
первинної і вторинної правової допомоги, до-
ступу до електронних сервісів Міністерства 
юстиції України проведено робочу зустріч із 
сільським головою Турівської сілької ради, 
Антоніною Гуменюк. 

 
24 вересня 2019 року головний спеціа-

ліст відділу «Красилівське бюро правової до-
помоги» під час роботи мобільного консуль-
таційного пункту на базі Кузьминської сільсь-
кої ради Красилівського району провела робо-
чу зустріч із секретарем сільської ради, Марі-
єю Трофанюк. Під час зустрічі обговорено ос-
новні проблеми правового характеру, які ви-
никають у мешканців територіальної громади 
та надано в користування інформаційно-роз’яснювальні матеріали. Також фахі-
вчинею бюро правової допомоги надано методичні рекомендації щодо надання 
первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування. 
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25 вересня 2019 року директор Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
Олександр Петлюк, провів робочу зустріч із 
старшим інспектором Старокостянтинівсько-
го міськрайонного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» у Хмельницькій 
області, Юрієм Мушинським. Під час зустрічі 
обговорили можливості поглиблення співпра-
ці між установами, проведення спільних пра-

вопросвітницьких заходів та взаємодії під час реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. Також досягли згоди щодо 
подальшого консультування громадян під час дистанційних консультаційних 
пунктів на базі уповноваженого органу пробації. 

27 вересня 2019 року фахівці Староко-
стянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за-
безпечили роботу мобільного консультацій-
ного пункту на базі Великочернятинської 
сільської ради Старокостянтинівського райо-
ну, де і провели робочу зустріч із головою 
сільської ради, Оксаною Дзюм. Під час зу-

стрічі обговорено питання щодо співпраці при наданні правових консультацій 
для жителів територіальної громади, а також надано методичну допомогу щодо 
надання ОМС безоплатної первинної правової допомоги та передано друковані 
матеріали на правову тематику. 

 

На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-
стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-
мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та ветеранів: 

 
23 липня 2019 року на запрошення го-

ловного спеціаліста відділу “Красилівське 
бюро правової допомоги” до бюро правової 
допомоги завітали учасники АТО. В рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  фахівчиня бюро 
провела тематичну бесіду, під час якої розпо-
віла про актуальні питання правового захисту 
військовослужбовців, серед яких виплата 
грошового забезпечення, надання відпусток,   

медичне забезпечення учасників АТО, виплата соціальної допомоги, реабіліта-
ційного лікування. Присутнім роз’яснено норми чинного законодавства, що за-
безпечують право громадян на безоплатну правову допомогу, ознайомлено з пе-
реліком послуг, які можна отримати та порядком їх отримання.  
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17 вересня 2019 року заступником на-
чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-
вової допомоги» проведено зустріч із війсь-
ковослужбовцями Теофіпольського районного 
військового комісаріату, які нещодавно пове-
рнулись із зони ООС. Під час зустрічі фахів-
цем бюро роз’яснено військовослужбовцям їх 
право на пільги як учасників АТО, зокрема, 
що держава гарантує учасникам АТО трудові, 
медичні, освітні пільги, знижки на оплату комунальних послуг, безплатний про-
їзд у транспорті. До переліку пільг, передбачених Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» додано й пільгове пенсійне за-
безпечення. Крім того, при зустрічі фахівцем бюро роз’яснено норми чинного 
законодавства, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомо-
гу та роздано інформаційні буклети на правову тематику. 

30 вересня 2019 року головний спеціа-
ліст відділу правопросвітництва та надання бе-
зоплатної правової допомоги тарокостянтинів-
ського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги організувала і 
провела в приміщенні військової частини А-
2502 тематичну зустріч з військовослужбовця-
ми, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціа-
льного захисту» на тему: «Охорона здоров'я 
учасників АТО». Під час зустрічі обговорили 
питання щодо порядку отримання ліків безкош-
товно або на пільгових умовах, реалізації права на санаторно-курортне ліку-
вання, можливість отримання психологічної допомоги та реабілітації. Бажаючі 
мали змогу поставити запитання, яке потребує правового врегулювання та 
отримати кваліфіковану відповідь. Присутніх поінформовано про адресу та 
графік роботи місцевого центру, а також надано інформаційні буклети з най-
більш актуальних питань щодо захисту прав учасників бойових дій. 
 

[1.2] Проведення регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро  
правової допомоги та адвокатів у місцевих ЗМІ 

 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 
висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 
03 липня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-

нії озвучено матеріал на тему: «Літні канікули за довіреністю, або як виїхати з 
дитиною за кордон». 
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08 липня 2019 року на офіційному веб-
сайті Старокостянтинівської районної держа-
вної адміністрації опубліковано матеріал на 
тему: “досягнення та підсумки роботи Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за І 
півріччя 2019 року”. 

 
12 липня 2019 року в газеті «Життя 

Старокостянтинівщини», в межах загальнона-
ціонального правопросвітницького проекту 
“Я МАЮ ПРАВО!”, опубліковано матеріал на 
тему: «Захист прав споживачів житлово-
комунальних послуг». 

18 липня 2019 року на офіційному веб-сайті Красилівської районної ради 
опубліковано інформаційний матеріал про досягнення та підсумки роботи Кра-
силівського бюро правової допомоги за І півріччя 2019 року. 

 22 липня 2019 року на офіційному 
веб-сайті Теофіпольської районної державної 
адміністрації, в межах інформаційної кампа-
нії «Я маю право на чесну платіжку», яка ре-
алізується в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”, опубліковано інформаційний ма-
теріал на тему: «Чи "чесною" є платіжка за 

тепло і гарячу  воду, жителі  Теофіпольського району можуть перевірити через 
онлайн-калькулятор». 

22 липня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-
нії озвучено матеріал на тему: «Порядок приватизації житла». 

26 липня 2019 року в місцевій газеті 
«Життя Старокостянтинівщини», в межах пра-
вопросвітницької кампанії “Відповідальне 
батьківство” опубліковано інформаційний ма-
теріал на тему: «Порядок стягнення аліментів  
на повнолітніх  дочку, сина, які продовжують 
навчання». 

27 липня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-
нії озвучено матеріал на тему: «Порядок реєстрації місця проживання неповно-
літньої дитини». 

30 липня 2019 року на офіційному веб-
сайті Теофіпольської районної державної адміні-
страції, в межах загальнонаціонального правоп-
росвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та з 
нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людь-
ми висвітлено матеріал на тему: «Як протидіяти 
торгівлі людьми  й не стати жертвою злочинців». 
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15 серпня 2019 року в щотижневій га-
зеті “Життя Теофіпольщини”, в рамках зага-
льнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», заступником 
начальника відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» опубліковано інформа-
ційний матеріал на тему: «Спадкування май-
на колишнього колгоспного двору». 

21 серпня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-
нії озвучено матеріал на тему: «Порядок визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням». 

26 серпня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-
нії озвучено матеріал на тему: «Оподаткування доходу отриманого від продажу 
нерухомого майна». 

30 серпня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпа-
нії озвучено матеріал на тему: «Порядок надання відпустки одиноким матерям». 

11 вересня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-
панії озвучено консультаційний матеріал на тему: «Внесення змін до паспорта в 
разі зміни назви вулиці». 

23 вересня 2019 року на офіційному 
веб-сайті Теофіпольської районної держав-
ної адміністрації, в межах загальнонаціо-
нального правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, опубліковано інформа-
ційний матеріал на тему: «Договір про 
припинення права на аліменти у зв’язку з 
передачею нерухомого майна». 

27 вересня 2019 року на веб-сайті 
Старокостянтинівської централізованої бі-
бліотечної системи висвітлено правопрос-
вітницький захід організований та прове-
дений заступником начальника відділу 
право просвітництва та надання безоплат-
ної правової допомоги Старокостянтинів-
ського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги на 
тему: «Зупинимо булінг разом». 

 

 
На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги на офіційному веб-сайті Регіонального центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та сторінці Ре-
гіонального центру у соціальній мережі Facebook   
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16 липня, 10 вересня та 26 вересня 2019 року опубліковано успішні 
справи на теми: "Клієнтці місцевого центру допомогли оскаржити рішення уп-
равління соцзахисту щодо повернення надміру перерахованої субсидії", "Суд 
зобов'язав міграційну службу видати неповнолітньому паспорт у формі книже-
чки" та "Адвокат відстояв у суді право клієнта на спадщину".  

Окрім цього, у районах систематично проводились вуличні інформування 
громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також інфор-
мування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з на-
дання БВПД. 

 

Так, 11 липня 2019 року фахівцями Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в рамках загально-
національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», проведено 
вуличне інформування жителів села Баглаї, 19 липня 2019 року проведено ву-
личне інформування населення м. Старокостянтинів, про те, як захистити свої 
права споживача житлово-комунальних послуг, а 24 липня 2019 року перебу-
ваючи в сільській місцевості юристки провели вуличне інформування жителів 
села Миролюбне, з якими спілкувалися про права, способи їх захисту та розпо-
всюдили інформаційні брошури з роз'ясненнями чинного законодавства. 

 
 
30 липня 2019 року фахівцями відділу «Те-

офіпольське бюро правової допомоги» проведено 
вуличне інформування жителів смт Теофіполь з 
нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 
людьми, в рамках проведення інформаційної акції 
«Протидій у торгівлі людьми». Працівниці бюро 
надавали правові консультації, роздавали 
роз’яснювальні матеріали з метою підвищення обі-
знаності людей про проблему торгівлі людей, зао-
хочення їх протидіяти цьому злочину. Правниками 
роз’яснено, що торгівля людьми – це форма сучас-
ного рабства та порушення прав людини. Жителям 
смт. Теофіполь пояснили куди звертатися за допо-
могою в Україні та за кордоном. 
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22 серпня 2019 року фахівцями Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, в 
рамках загальнонаціонального правопросвіт-
ницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», прове-
дено вуличне інформування жителів села Ве-
снянка про послуги системи БПД та роздано 
буклети правового характеру. 
 
10 вересня 2019 року, під час перебування в 

сільській місцевості, працівники Теофіпольського 
бюро правової допомоги відвідали Базалійський 
будинок-інтернат для громадян похилого віку, де 
проведено інформування жителів будинку-
інтернату про можливість отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги соціально незахище-
ними верствами населення та роздано інформаційні 
буклети на правову тематику та довідкова інфор-
мація про безоплатну правову допомогу. 

 
 
 
 
 

 

 
[1.3] Розширення доступу до БПД, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД 
 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 
протягом ІІІ кварталу 2019 року Старокостянтинівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 21 виїзд мобільних 
консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 
3 виїзди до громадян за місцем їх проживання з метою надання адресної 
правової допомоги та забезпечено роботу 39 дистанційних пунктів 
консультування в центрах зайнятості, центрах надання адміністративних 
послуг та інших установах:  

03 липня 2019 року головний спеціаліст від-
ділу провела прийом громадян, які перебувають на 
обліку в Красилівському районному секторі філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельни-
цькій області. Присутнім роз’яснено норми чинного 
законодавства, що забезпечують право громадян на 
безоплатну правову допомогу, ознайомлено з пере-
ліком послуг, які можна отримати в бюро правової 
допомоги та порядком їх отримання. За отриманням 
консультацій до фахівця бюро звернулись четверо 
громадян з питань спадкового, сімейного та земе-
льного права. 
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05 липня 2019 року головним спеціалістом 
відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
забезпечено роботу дистанційного консультатив-
ного пункту громадян на базі Теофіпольського 
районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» у Хмельницькій області з метою 
розширення доступу до безоплатної правової до-
помоги. За консультаціями з правових питань зве-
рнулися двоє громадян, які отримали роз’яснення з 
питань порядку виконання покарання за вироком 
суду та підстав звільнення від відбування покаран-
ня. Правником роздано інформаційні буклети на правову тематику. 

11 липня 2019 року заступником директора Старокостянтинівського міс-
цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
роботу дистанційного пункту консультування громадян на базі Центру надання 
адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної адмініст-
рації. За отриманням правових консультацій до фахівця звернулись двоє меш-
канців Старокостянтинівського району. Звернення стосувались земельного та 
трудового права. 

16 липня 2019 року заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги забезпечила роботу дистанцій-
ного консультативного пункту громадян в примі-
щенні Старокостянтинівської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості. За 
отриманням консультацій з правових питань звер-
нулися два громадянина, яких цікавили питання 
про порядок надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги учаснику АТО та порядку погоджен-
ня відведення земельної ділянки. 

Того ж дня фахівцями відділу «Теофіполь-
ське бюро правової допомоги» забезпечено робо-
ту мобільного пункту консультування з надання 
безоплатної правової допомоги на базі Михири-
нецької сільської ради Теофіпольського району. 
За отриманням безоплатної первинної правової 
допомоги до фахівців бюро звернулися п’ятеро 
громадян, яким надано роз’яснення щодо питань 
житлового, земельного та цивільного права. 

18 липня 2019 року, в рамках роботи мобільного консультаційного пунк-
ту відділу «Красилівське бюро правової допомоги», головним спеціалістом бю-
ро правової допомоги проведено прийом громадян на базі  Веселівської сільсь-
кої ради Красилівського району. Для отримання консультацій звернулися  
п’ятеро громадян. Звернення, зокрема, стосувалися питань соціального забезпе-
чення, трудового та земельного права. 
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Того ж дня заступник начальника відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» забезпе-
чили роботу дистанційного консультативного пун-
кту громадян на базі Центру надання адміністра-
тивних послуг Теофіпольської районної державної 
адміністрації з метою розширення доступу до без-
оплатної правової допомоги та можливості її 
отримання соціально незахищеними верствами на-
селення. За консультаціями з правових питань до 
фахівчині звернулися четверо громадян. Звертали-
ся громадяни з питань сімейного та спадкового 
права. Правниками надано роз'яснення згідно норм 

чинного законодавства. Усім громадянам роздано інформаційні буклети на пра-
вову тематику. 

22 липня 2019 року в приміщенні Старокос-
тянтинівської центральної районної бібліотеки за-
ступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Старокос-
тянтинівського місцевого центру з надання вто-
ринної правової допомоги провела Skype-
консультування з жителькою села Радківці на базі 
Радковецької сільської бібліотеки. Особа, що звер-
нулась, отримала роз’яснення щодо порядку ви-

правлення помилки у свідоцтві про право власності на нерухоме майно.  
24 липня 2019 року фахівчині Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги забезпечили кон-
сультування громадян на базі Миролюбненської 
сільської ради Старокостянтинівського району. З 
правовими питаннями звернулися п'ять громадян, 
які отримали консультації та роз’яснення земель-
ного, спадкового, трудового та пенсійного законо-
давства. Серед іншого людей цікавили питання, 

зокрема, щодо порядку сплати земельного податку, визнання права власності на 
спадщину за відсутності правовстановлюючих документів, надання соціальних  
відпусток працівнику, призначення пенсії за вислугу років педагогу тощо. 

 
Того ж дня, в рамках роботи мобільного консу-

льтаційного пункту, фахівці відділу «Теофіпольське 
бюро правової допомоги» провели виїзний прийом 
громадян на базі Ординецької сільської ради Тео-
фіпольського району для надання правової допомоги 
та юридичних консультацій жителям громади. За кон-
сультаціями з правових питань звернулися п’ять осіб 
щодо роз’яснення норм сімейного, спадкового права 
та права соціального забезпечення. 
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25 липня 2019 року в приміщенні Кра-
силівської районної філії Хмельницького об-
ласного центру зайнятості головний спеціа-
ліст відділу “Красилівське бюро правової до-
помоги” забезпечила роботу дистанційного 
пункту консультування громадян, метою яко-
го є розширення доступу до безоплатної пра-
вової допомоги. За отриманням консультацій 
звернулися п’ятеро громадян. Питання, зо-
крема, стосувались земельного, сімейного,  
житлового та податкового права. По завершенню заходу, присутні отримали ін-
формаційні матеріали з контактами Красилівського бюро правової допомоги. 

07 серпня 2019 року головний спеціа-
ліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги забезпечила 
роботу дистанційного консультативного пун-
кту громадян на базі Старокостянтинівського 
міськрайонного відділу філії Державної уста-
нови “Центр пробації” у Хмельницькій обла-
сті з метою розширення доступу до безоплат-
ної правової допомоги та можливості її отри-
мання особами засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. З 
правовими питаннями до фахівця центру звернулися п'ятеро громадян, що пе-
ребувають на обліку уповноваженого органу пробації, які отримали консульта-
ції та роз'яснення норм чинного законодавства з питань сімейного, трудового та 
адміністративного права. 

07 серпня 2019 року мобільний консу-
льтаційний пункт для мешканців сільської 
місцевості провели фахівчині Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги. Прий-
ом громадян здійснювався на базі Березнен-
ської сільської ради Старокостнятинівського 
району. Юристки місцевого центру надали 
первинну правову допомогу для шести громадян, які потребували правових 
консультацій з питань цивільного, сімейного та земельного законодавства, зок-
рема щодо порядку укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, 
порядку стягнення аліментів на утримання одного з подружжя, державної реєс-
трацій припинення договору оренди земельної ділянки тощо.  

08 серпня 2019 року, в рамках роботи мобільного консультаційного пун-
кту, головним спеціалістом відділу «Красилівське бюро правової допомоги» 
проведено виїзний прийом громадян на базі Глібківської сільської ради Краси-
лівського району для надання правової допомоги та юридичних консультацій 
жителям села. Для отримання консультацій звернулися шість громадян, які 
отримали первинну правову допомогу з питань соціального забезпечення, сі-
мейного, земельного та цивільного права. 
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13 серпня 2019 року, фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» здій-
снили виїзд до села Михнівка Теофіпольського 
району, де забезпечили роботу мобільного кон-
сультаційного пункту на базі Михнівської сіль-
ської ради. За консультаціями до фахівців звер-
нулися четверо громадян, зокрема з питань зе-
мельного, сімейного та адміністративного пра-

ва. Під час виїзду роздано інформаційні буклети на правову тематику. 
16 серпня 2019 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту, заступник 
начальника відділу «Теофіпольське бюро пра-
вової допомоги» Старокостянтинівського міс-
цевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провела виїзний прийом 
громадян на базі Воронівецької сільської ради 
Теофіпольського району для надання правової 
допомоги та юридичних консультацій жителям 

громади. За отриманям первинної правової допомоги стосовно житлового, циві-
льного та сімейного права звернулися чотири особи. Громадянам надано кон-
сультації з вказаних питань. 

 20 серпня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги забезпечено ро-
боту дистанційного консультативного пункту 
громадян на базі Старокостянтинівської місь-
крайонної філії Хмельницького обласного цен-
тру зайнятості з метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги та можливості її 
отримання соціально незахищеними верствами 

населення. До фахівчині за отриманням первинної правової допомоги зверну-
лись троє мешканців Старокостянтинівщини. Звернення стосувалися цивільно-
го та податкового права. Громадянам надано правові консультації та надано ін-
формаційні буклети на правову тематику. 

29 серпня 2019 року заступником нача-
льника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги та заступником начальника Голо-
вного територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області з питань державної ре-
єстрації – начальником Управління державної 

реєстрації, Оленою Яковюк,  здійснено спільний виїзний прийом громадян на 
базі Новоставецької ОТГ та Святецької сільської рад. За консультаціями в сіль-
ських місцевостях звернулися шестеро громадян, зокрема з питань спадкового, 
сімейного та земельного права. Усі громадяни, отримали роз’яснення із зазна-
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чених питань, окрім того фахівцем бюро правової допомоги роз’яснено порядок 
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

05 вересня 2019 року фахівцями відділу «Те-
офіпольське бюро правової допомоги» забезпечено 
роботу дистанційного консультативного пункту 
громадян на базі Теофіпольського районного секто-
ру філії Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області з метою розширення доступу 
до безоплатної правової допомоги осіб, що перебу-
вають на обліку в уповноваженому органі пробації. 
За консультаціями з правових питань звернулися 
троє громадян. Юристами бюро правової допомоги надано роз’яснення з пи-
тань сімейного та кримінально-виконавчого права. Усім громадянам надано ін-
формаційні буклети на правову тематику. 

10 вересня 2019 року, в рамках роботи мобі-
льного консультаційного пункту, фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» здійснили 
виїзд до селища Базалія Теофіпольського району для 
надання правової допомоги та юридичних консуль-
тацій жителям громади на базі Базалійської селищ-
ної ради. Під час роботи пункту консультування з 
правовими консультаціями до фахівців звернулися 
звернулися шість громадян з питань спадкового, сі-
мейного та цивільного права. Громадянам надано 
правові консультації та надано інформаційні буклети на правову тематику. 

11 вересня 2019 року мобільний консуль-
таційний пункт для мешканців сільської місцево-
сті провели фахівчині Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги на базі Григорівської сіль-
ської ради Старокостнятинівського району. Юри-
стки місцевого центру надали первинну правову 
допомогу для п’ятьох громадян, які потребували 
правових консультацій з питань цивільного, сімейного, земельного та податко-
вого законодавства. 

17 вересня 2019 року начальник відділу орга-
нізації надання безоплатної вторинної правової до-
помоги та роботи з її надавачами забезпечила роботу 
дистанційного консультативного пункту громадян в 
приміщенні Старокостянтинівської міськрайонної 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості. З 
метою роз'яснення питань чинного законодавства до 
фахівця місцевого центру звернулися двоє громадян, 
яким надано консультації з правових питань. Грома-
дян, зокрема, цікавили питання щодо порядку призначення допомоги по безро-
біттю, порядку посвідчення довіреності тощо.  
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19 вересня 2019 року фахівчинею  відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» за-
безпечено роботу дистанційного консультатив-
ного пункту громадян на базі Центру надання 
адміністративних послуг Теофіпольської район-
ної державної адміністрації.  За консультаціями 
з правових питань до фахівців звернулися чет-
веро громадян. Громадяни отримали безоплатну 
первинну правову допомогу з питань земельно-

го, спадкового права та права соціального забезпечення. 
25 вересня 2019 року головним спеціалі-

стом відділу “Красилівське бюро правової до-
помоги” спільно з начальником Головного те-
риторіального управління юстиції у Хмельни-
цькій області, Вікторем Худняком, здійснено 
виїздний прийом громадян у с. Кульчинки Ку-
льчинківського старостинського округу Краси-
лівської ОТГ. На прийомі побували десять жи-

телів села, зокрема, тамтешніх жителів цікавили питання оформлення спадщи-
ни, отримання субсидії, сімейного права та земельного права. Усі відвідувачі 
отримали правове роз’яснення щодо проблемних питань. 

27 вересня 2019 року в приміщенні Цен-
тральної бібліотеки Красилівської міської ради 
головним спеціалістом відділу “Красилівське 
бюро правової допомоги” забезпечено роботу 
дистанційного консультативного пункту гро-
мадян в режимі Skype-зв'язку, в межах програ-
ми «Бібліоміст», для жителів с. Росолівці. Для 
отримання консультацій звернулися п’ятеро 
громадян. Мешканців цікавили питання сімей-

ного, земельного та житлового права. Правником надано роз'яснення згідно 
норм чинного законодавства. 

 

Під час проведених виїздів мобільних консультаційних пунктів поширено 
інформаційні матеріали про роботу місцевого центру правової допомоги та до-
ведено до відома порядок звернення для отримання безоплатної правової допо-
моги.  В Старокостянтинівському місцевому центрі з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні 
умови для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції Ук-
раїни. Доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 28 громадянам.  
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Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД  
 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 
працівників центру проведено та взято участь у наступних заходах:  

 

11 липня 2019 року фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у тренінгу для 
юристів та адвокатів системи БПД, який відбувся на базі Хмельницького місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: “Як 
реагувати на порушення виборчого законодавства та захищати права виборців”. 
Під час навчання, яке провів громадський омбудсмен із захисту виборчих прав 
Громадянської мережі ОПОРА у Хмельницькій області, Володимир Гарієвсь-
кий, юристи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та ад-
вокати, що співпрацюють з системою БПД розглянули особливості реагування 
на різні типи виборчих порушень. 

12 липня 2019 року з метою підвищення рівня обізнаності юристів міс-
цевого центру та адвокатів, які співпрацюють зі Старокостянтинівським місце-
вим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у питаннях, 
що стосуються виборчого законодавства, зокрема щодо реагування на звернен-
ня громадян з приводу порушення їхніх виборчих прав, на базі Старокостянти-
нівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
організовано та проведено семінар-навчання на тему: «Як реагувати на пору-
шення виборчого законодавства та захищати права виборців».  Захід проведено 
за участі Юлії Мазур – регіональної координаторки Всеукраїнської ініціативи 
«Активна громада» та Оксани Банкової – начальника відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області.  

Під час семінару учасниками розглянуто поширені види виборчих пору-
шень, способи їх фіксування та оскарження, дії спостерігачів та інших осіб при 
виявленні порушень, обов’язки та повноваження виборчих комісій, правоохо-
ронних органів під час виборчого процесу. На завершення заходу учасники об-
мінялися досвідом роботи у напрямку  щодо підвищення рівня обізнаності про 
виборчі порушення та їх запобігання пересічних громадян. 
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17 липня 2019 року в.о. директора Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, 
Мариною Цісар, проведено оперативну нараду 
з працівниками місцевого центру, зокрема з 
працівниками бюро правової допомоги у Skype-
режимі, де детально проаналізували результати 
роботи усіх структурних підрозділів, у тому 
числі відділів бюро правової допомоги, за І пів-
річчя 2019 року. Керівники відділів бюро правової допомоги прозвітували про 
результати своєї роботи щодо виконання основних функцій та завдань, а також 
ділились досвідом роботи з надання безоплатної правової допомоги та 
здійснення правопросвітницької діяльності.  

08-09 серпня 2019 року заступник 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
взяла участь у дводенному тренінгу для 
«вікінгів» – авторів довідково-
інформаційної платформи правових кон-
сультації «WikiLegalAid». Захід проходив на 
базі правового клубу PRAVOKATOR м. Київ за підтримки українсько-
канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». Як має 
розвиватися довідково-інформаційна платформа правових консультації 
«WikiLegalAid»? Як стати автором цієї правничої Вікіпедії? Ці та інші питання 
обговорювали учасники тренінгу. 

09 серпня 2019 року директором 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Олександром Петлюком, прове-
дено оперативну нараду з працівниками 
місцевого центру про стан дотримання ви-
мог чинного законодавства при прийомі 
звернень громадян про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Того ж дня для працівників Старокостянтинівсь-
кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зо-
крема, для працівників бюро правової допомоги у режимі Skype-зв'язку, дирек-
тором місцевого центру, Олександром Петлюком, проведено внутрішнє навчан-
ня на тему: «Основні аспекти організації надання безоплатної правової допомо-
ги працівниками місцевого центру».  

02-03 вересня 2019 року забезпече-
но участь заступника начальника відділу 
правопросвітництва надання безоплатної 
правової допомоги у дводенному тренінгу 
на тему: “Особливості надання допомоги 
постраждалим від домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства”, який організова-
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но Координаційним центром з надання правової допомоги на базі правового 
клубу PRAVOKATOR у м. Київ. Учасники вдосконалювали навички роботи з 
особами, що постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. 

10-12 вересня 2019 року у Києві проведено 
першу Київську міжнародну конференцію з безо-
платної правової допомоги на тему «Безоплатна 
правова допомога як інструмент соціальної справе-
дливості», участь у якій взяла заступниця началь-
ника відділу правопросвітництва та надання безо-
платної правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Конференція сприяла обміну 
досвідом та найкращими практиками, а також роз-
будові партнерських мереж заради покращення на-

дання безоплатної правової допомоги та доступу до правосуддя загалом. 
13 вересня 2019 року директором Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, 
Олександром Петлюком, проведено оперативну 
нараду з працівниками місцевого центру щодо 
виконання працівниками місцевого центру за-
вдань та доручень Координаційного центру з 
надання правової допомоги та Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги у Хмельницькій області. Того ж дня для працівників місцевого 
центру, зокрема для працівників бюро правової допомоги у режимі Skype-
зв'язку, директором місцевого центру, Олександром Петлюком, проведено внут-
рішнє навчання на теми: «Поняття корупції та відповідальність за вчинення ко-
рупційних правопорушень» та «Оплата послуг та відшкодування витрат адвока-
тів, які надають БВПД». 

17 вересня 2019 року заступниця нача-
льника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної вторинної правової допомоги взяла 
участь у навчальному заходу у форматі тренін-
гу, що проводився на базі правового клубу 
PRAVOKATOR.Львів для експертів довідково-
інформаційної платформи правових консульта-
цій «WikiLegalAid» на тему: «Сімейне право». 

19 вересня 2019 року у Старокостян-
тинівському місцевому центрі з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги побу-
вали колеги з Хмельницького місцевого цен-
тру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. В межах візиту відбувся обмін до-
свідом між представниками різних відділів. 
Під час спільного обговорення працівники 
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двох місцевих центрів поділилися кращими напрацюваннями в різних напрям-
ках роботи. Директори центрів Олександр Петлюк та Григорій Гоцький обгово-
рили специфіку діяльності, зокрема з якими справами частіше звертаються клі-
єнти, якої вони складності, як вирішуються питання уповноваження працівни-
ків центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
20 вересня 2019 року на базі Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги відбу-
лася робоча зустріч з адвокатами, які надають 
послуги в системі безоплатної вторинної пра-
вової допомоги. Директор місцевого центру, 
Олександр Петлюк, зосередив увагу учасників 
зустрічі на моментах організації надання якіс-
ної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 
Під час заходу розглянуто також проблемні питання, які виникають у адвокатів, 
щодо порядку та методики обчислення розміру винагороди за надану вторинну 
правову допомогу.  

 
26 вересня 2019 року фахівці Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги взяли 
участь у тренінгу для юристів центрів з на-
дання безоплатної вторинної правової допо-
моги та адвокатів, які з ними співпрацюють, 
який відбувся на базі Хмельницького місцево-
го центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Під час тренінгу розглянули, як отримати необхідну інфор-
мацію з реєстрів Мін’юсту, а також обговорили порядок оплати послуг і відш-
кодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомо-
гу. 

 
На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-

ги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-
тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених 
консультацій на платформі “WikiLegalAid”, а також  розроблено три консульта-
ції та здійснено інформаційне наповнення “WikiLegalAid” на теми: «Право на 
користування житловим приміщенням», «Порядок і умови перерахунку пенсії», 
«Права споживачів житлово-комунальних послуг та їх захист». 
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Розділ ІІІ.  Децентралізація системи БПД 
 

На виконання плану роботи щодо участі у засіданнях керівної ради, 
директором Центру взято участь у засіданнях щодо розгляду актуальних 
питань діяльності.  

 

04 липня 2019 року директор Старокостянтинівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександр Петлюк, у ре-
жимі Skype-зв'язку, взяв участь у засіданні керівної ради директорів регіональ-
ного та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області щодо підбиття підсумків роботи центрів з надання безо-
платної вторинної правової допомоги Хмельницької області за І півріччя 2019 
року. Питанням порядку денного було і проведення працівниками місцевих 
центрі Хмельницької області правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка» в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», а також обговорили питання внесення змін 
до Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Хмельниць-
кій області на 2019 рік та погодження змін до річних планів діяльності місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2019 рік. 

17 вересня 2019 року директор Старокос-
тянтинівського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги, Олександр 
Петлюк, взяв участь у пресконференції «Безопла-
тна правова допомога як інструмент соціальної 
справедливості», яка відбулась у м. Хмельниць-
кому.  Говорили про діяльність центрів з надання 
безоплатної втоинної правової допомоги Хмель-

ниччини упродовж 2015 – І півріччя 2019 року. 
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 липня по 30 вересня 2019 року Старокостянтинівським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
зареєстровано 947 звернень клієнтів. Для 881 громадянина надано первинну 
правову допомогу, а 66 громадян подали звернення про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 
59 рішень про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 18 
доручень адвокатам та 46 – штатним працівникам для оформлення 
процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. У 
наданні БВПД відмовлено не було. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів в ІІІ кварталі 2019 року 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрова-

них 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перенапра-

влень до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання БПД 

347 389 42 0 

2  Відділ 
“Теофіпольське  
бюро правової 
допомоги 

282 265 17 0 

3 Відділ 
«Красилівське  бюро 
правової допомоги» 

276 269 7 0 

Разом по МЦ 947 881 66 0 
 
 
 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
іншого цивільного — 179 (19%), сімейного — 160 (16,9%), земельного — 111 
(1011,7%), житлового — 109 (11,5%), з інших питань — 101 (10,6%), 
соціального забезпечення — 97 (10,2%), спадкового — 66 (7%),  трудового — 
58 (6,1%), адміністративного — 47 (5%), з питань виконання судових рішень — 
11 (1,2%), договірного — 5 (0,5%), медичного — 3 (0,3%), з не правових питань 
— 0 (0%). 
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Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 
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Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 446 
(47%); понад 60 років — 280 (29,6%); від 18 до 35 років — 217 (23%); до 18 
років — 4 (0,4%).   

 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від чоловіків — 535 (56,6%), а 
від жінок — 412 (43,5%). 

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від:  

малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) — 37 (62,7%),  

осіб з інвалідністю — 9 (15,2%),  
осіб, які постраждали від домашнього насильства — 4 (6,8%),  
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 3 (5,1%),  
внутрішньо переміщених осіб – 3 (5,1%),  
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною – 2 (3,4%),  
дітей – 1 (1,7%). 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 
 

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

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
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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: 

● здійснено 21 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 39 дис-
танційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультацій-
них пунктів склала 233 особи, в тому числі 110 осіб звернулися за отриманням 
правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 
123 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 9 органам місцевого самоврядування та ус-
тановам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 89 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 67 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 20 інформаційнихматеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 28 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 
розрізі бюро в ІІІ кварталі 2019 року 

№ 
з/
п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдері

в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведен
их право-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

21/110 21/123 9 67 28 

2 Відділ 
«Теофіпольське  
бюро правової 
допомоги» 

8/40 7/38 3 23 9 

3 Відділ 
«Красилівське 
бюро правової 
допомоги» 

7/40 4/39 3 12 2 

 

 


