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щодо виконання Плану надання безоплатної правової допомоги  

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у ІV кварталі 2016 року 
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 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами роботи 

 [1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

забезпечення можливості її отримання соціально незахищеним верствам 

населення Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – Старокостянтинівський МЦ) організовано 

роботу мобільних та дистанційних пунктів консультування громадян. 

 Так, на території юрисдикції Старокостянтинівського МЦ діє 13 

дистанційних пунктів консультування громадян. 

 Протягом четвертого кварталу 2016 року Старокостянтинівським МЦ було 

здійснено 36 виїздів мобільних пунктів консультування громадян, під час яких 

надано консультації та роз'яснення законодавства 108 громадянам та прийнято 3 

звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Наприклад, 2 листопада 2016 року з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги для жителів Теофіпольського району в рамках 

роботи мобільного консультаційного пункту Старокостянтинівського МЦ 

начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Людмила Кобера 

та головний спеціаліст Тетяна Віркун проконсультували жителів села Поляхова 

на базі сільської ради. Питання стосувались соціального забезпечення, зокрема 

призначення та перерахунку житлових субсидій, порядку виділення земельних 

ділянок та забезпечення житлом учасників АТО тощо. 

Крім цього, проведено зустрічі з трудовими колективами Поляхівської 



сільської ради, місцевих ФАПу та навчально-виховного комплексу, під час яких 

проінформовано про спектр юридичних послуг, які надає Теофіпольське бюро 

правової допомоги.  

 Під час роботи консультпункту працівники бюро роздали селянам 

інформаційні матеріали, буклети та коротко розповіли про функції бюро, 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, доступу до електронних 

сервісів Міністерства юстиції України. 

[1.2] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними 

 22 листопада 2016 року у Старокостянтинівському МЦ з надання БВПД 

відбувся круглий стіл за участю адвокатів на тему “Актуальні питання надання 

безоплатної вторинної правової допомоги”. 

У заході взяли участь в.о. директора Старокостянтинівського МЦ 

Олександр Петлюк, заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області (далі – РЦ з 

надання БВПД) Олена Варфоломєєва, начальник відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку РЦ з надання БВПД Оксана 

Горобець, головний спеціаліст відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Старокостянтинівського МЦ Марія Гаврилюк та адвокати, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Учасники круглого столу обговорили проблемні питання, які виникають у 

адвокатів під час підготовки актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 



[1.3] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 

 29 листопада 2016 року в приміщенні  Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості головний спеціаліст відділу  

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Євгеній Грабчук спільно з фахівцями 

Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості провели семінар для 

осіб з інвалідністю, приурочений до Всеукраїнської декади зайнятості для осіб з 

інвалідністю. 

 Головний спеціаліст відділу  правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Євгеній Грабчук розповів 

про роботу Старокостянтинівського МЦ, порядок звернення до центру 

громадян, перелік категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

 

 По завершенню семінару Євгеній Грабчук провів робочу зустріч з 

директором  Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості Лесею 

Фесун, на якій обговорили питання виділення кабінету та облаштування його 

необхідною технікою для роботи дистанційного пункту консультування 

громадян. 06 грудня 2016 року головний спеціаліст відділу 



правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Євгеній Грабчук спільно з фахівцями 

Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості для осіб, які 

належать до соціально вразливих категорій населення в приміщенні 

Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості провели 

профорієнтаційний семінар. 

 06 грудня 2016 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Євгеній Грабчук спільно з фахівцями Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості для осіб, які належать до соціально вразливих категорій 

населення в приміщенні Старокостянтинівського міськрайонного центру 

зайнятості провели профорієнтаційний семінар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ході заходу безробітних  ознайомили з окремими нормами трудового 

законодавства, інформацію про актуальні професії на ринку праці, а також 

послуги, які надає Старокостянтинівський МЦ. 

 08 грудня 2016 року  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Євгеній Грабчук відвідав Старокостянтинівський ліцей ім. М.С. Рудяка та  

проведення зі школярами годину правових знань на тему “Права свої знай — та 

й обов'язки не забувай”. Для учнів 4-В класу, щоб діти краще засвоїли нові 

знання, він запропонував  виконати цікаві завдання, пограти в ігри та висловити 

власну думку про те, які права вони мають.  



 

 08 грудня 2016 року  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Євгеній Грабчук відвідав Старокостянтинівський ліцей ім. М.С. Рудяка та  

проведення зі школярами годину правових знань на тему “Права свої знай — та 

й обов'язки не забувай”. Для учнів 4-В класу, щоб діти краще засвоїли нові 

знання, він запропонував  виконати цікаві завдання, пограти в ігри та висловити 

власну думку про те, які права вони мають.  

  

[1.4.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 

 25-26 жовтня 2016 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

та взаємодії з 

суб'єктами надання 

безоплатної 

первинної правової 

допомоги Євгеній 

Грабчук взяв участь 

у тренінгу для 

фахівців з 

комунікації 

регіональних центрів 

та інтеграторів 

місцевих центрів з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги, який 

проходив з ініціативи 

координаційного 



центру з надання правової допомоги у м. Києві. 

  

25 листопада 2016 року Євгеній Грабчук взяв участь у тренінгу для 

інтеграторів місцевих центрів. Даний захід проведено за ініціативи РЦ з 

наданняБВПД. Фахівці зібралися, щоб поділитися успішним досвідом та 

обговорити нові знання, здобуті під час тренінгу для комунікаторів та 

інтеграторів, який відбувся у Києві наприкінці жовтня. Крім для інтерактивну 

до участі в семінарі запрошено практичного психолога, фахівця з позитивної 

психотерапії Оксану Киричок. 

 

06-08 грудня 2016 року в.о. директора Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Петлюк 

взяв участь у робочій зустрічі керівників регіональних та місцевих центрів з 

надання БВПД, яка відбулася у рамках проекту “Доступна та якісна правова 

допомога в Україні” у м. Києві. 

27 грудня 2016 року керівники всіх бюро правової допомоги 

Хмельницької області взяли участь у тренінгу: “Посилення правових 

можливостей учасників АТО: надання БПД, психологічної допомоги, спільні 

зустрічі з ОМС щодо інтеграції учасників АТО”, який проводився на базі ГО 

“Подільська правова ліга”. 

 23 та 30 грудня 2016 року в.о. директора Старокостянтинівського МЦ 

Олександр Петлюк взяв участь у засіданні Керівної Ради. 

 

 [1.5.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 

виконання їх функцій 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності 

Старокомстянитинівського місцевого центру з надання  БВПД постійно 

ведеться робота над розвитком інституційної спроможності центру та його 

віддалених відділів бюро правової допомоги.  

 

 [1.6] Взаємодія із засобами масової інформації 

 З метою широкого інформування населення про систему безоплатної 

правової допомоги на території юрисдикції Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом четвертого 

кварталу 2016 року здійснювалась співпраця з такими ЗМІ: 

Старкоостянтинівська міська газета “Наше місто”, Старокостянтинівська 

районна газета “Життя Старокостянтинівщини”, Красилівська районна газета 



“Красилівський вісник”, Теофіпольська районна газета “Життя 

Теофіпольщини” та з КП “районна радіокомпанія Старокостянтинівської 

районної ради Хмельницької області”.  

 Протягом звітного періоду Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було опубліковано 10 

інформаційних матеріалів щодо функціонування системи БПД.  

 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 За період з 01 січня по 31 грудня 2016 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1118 звернень клієнтів, 701 особам було 

надано правову консультацію, 413 із них написали письмову заяву про надання 

БВПД. 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято 

498 рішень про надання БВПД та видано 303 доручень адвокатам та 195 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Відповіді на письмові звернення про надання 

БВПД – не надавалось. 

 

 

№ 

з/п 

Найменування відділу  

Старокостянтинівського МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 

478 89 389 

2 Відділ “Теофіпольське бюро 

правової допомоги”  

323 302 17 

3 Відділ “Красилівське бюро 

правової допомоги”  

317 310 7 

 

 У звітному періоді клієнти звернулися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 498 (44%), земельне 107 (10%), інше цивільне 89 

(8%), виконання судових рішень 85 (8%), інші питання 76 (7%), сімейне 66 

(6%), спадкове 62 (5%), трудове 35 (3%), адміністративне 35 (3%), договірне 32 

(3%), житлове 32 (3%). 

 

 



 

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

було зареєстровано від інвалідів - 110, малозабезпечених осіб 

(середньомісячний сукупний дохід сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму) - 

21, та ветеранів війни - 371. 

 

 

 

498 



 

 

 

 

 

 



 

 Крім цього, МЦ, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період 

було: здійснено 36 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 13 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

  здійснено 36 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 13 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 108 осіб, в тому числі 108 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 0 осіб до дистанційних пунктів доступу БПД; 

 надано методичну допомогу 0 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 318 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 98 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

 
№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість ОМС 

та установ- 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

Мін'юсту 

1 Разом в тому числі: 36/108 13/0 0 98 0 

2 Відділ 

“Теофіпольське 

бюро правової 

допомоги”  

12/27 5/0 0 15 0 

3 Відділ 

“Красилівське 

бюро правової 

допомоги”  

12/24 4/0 0 62 0 

 

 

 
 

 

 

 


