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Інформаційна довідка 

 щодо виконання Старокостянтинівським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 річного плану діяльності  
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ЗМІСТ 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 
[1.1]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад як за рахунок внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці з партнера-

ми. 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток  

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності  

та правових можливостей територіальних громад, 

 як за рахунок внутрішніх ресурсів системи, так і у співпраці з партнерами. 
 

 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх правового 

виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодавства спрямованого на 

запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності неповнолітніх, протягом 

третього кварталу 2017 року Старокостянтинівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі — місцевий центр) та Теофіпольським, 

Красилівськом бюро правової допомоги було проведено  правопросвітницькі заходи у 

навчальних загальноосвітніх закладах, бібліотеках зокрема: 

 

03 жовтня в Красилівськіц районній бібліотеці спеціаліст відділу “Красилівське 

бюро правової допомоги” взяв участь у засіданні правового лекторію “Закони нашого часу” 

та провів лекцію зустріч-діалог на тему: “Пільги працівникам, які поєднують роботу з 

навчанням” для учнів 9-б класу Красилівської ЗОШ №1. 

 

 
 

04 жовтня фахівці місцевого центру відвідали Вишнопільський НВК, де для 

педагогічного колективу та учнів довели до відома інформацію про Всеукраїнський проект 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, метою якого є підвищення правової 

свідомості населення . 

04 жовтня спеціаліст відділу “Красилівське бюро правової допомоги” в інтернет-

центрі Красилівської центральної районної бібліотеки взяв участь у засіданні правового 

лекторію “Закони нашого життя” та правовій абетці “Спадкування за законом і за 

заповітом”.  

04 жовтня начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” провела 

годину-інформування для учнів 10-11 кл. Поляхівської ЗОШ І-ІІІ ст., під час якої  

ознайомила з порядком надання безоплатної правової допомоги та доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

11 жовтня фахівці місцевого центру відвідали Волице-Керекешинську 

загальноосвітню школу І ступеня, де педагогічному колективу розповіли про старт 

всеукраїнського проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, метою якого є 

підвищення правової свідомості населення. 
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11 жовтня начальник Теофіпольського бюро правової допомоги Оксана Марків, з 

метою ширення інформації про функції Бюро, порядок отримання безоплатної первинної і 

вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції Укра-

їни та проект “Я МАЮ ПРАВО”, провела тематичні бесіди з працівниками Лідихівського 

ДНЗ “Подолянчик”, Лідихівської сільської бібліотеки. 

13 жовтня в рамках проведення місячника права в приміщенні Кульчинківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів головним спеціалістом відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 

проведено лекцію для учнів 5-9 класів на тему: “Кримінальна відповідальність підлітка”. 

Того ж дня головним спеціалістом відділу “ Красилівське бюро правової допомоги” 

проведено лекцію в Лагодинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Відповідальність підлітка 

перед законом та державою”. 

18 жовтня працівники місцевого центру відвідали Ладигівський НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, де проінформували про мету та цілі Всеукраїнського проекту Міністерства 

юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”  

 
 

18 жовтня 2017 року в Красилівському НВК І ступеня “Гімназія” працівниками 

відділу “Красилівське бюро правової допомоги” проведено  лекцію-бесіду для учнів 6-11-х 

класів на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”. 

19 жовтня начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги", в рамках 

проекту “Я  МАЮ ПРАВО”, провела інформаційно-пізнавальну лекцію з учнями 8-го 

класу Волицької ЗОШ I-II ступенів, під час якої підлітків поінформовано про їх права та 

обов’язки. 

25 жовтня фахівці місцевого центру з надання БВПД відвідали Коржівську  

сільську бібліотеку, працівникам яких проведена тематична бесіда з питань надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, по завершенню, фахівці місцевого Центру 

відвідали Коржівську ЗОШ, де в рамках Всеукраїнського проекту Міністерства юстиції 

України “Я МАЮ ПРАВО!” для учнів 5-7 класів провели лекцію-бесіду на тему: “Знай свої 

права та вчися володіти ними”. 

25 жовтня в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!” начальник  відділу “Теофіпольсь-

ке бюро правової допомоги"  провела  правоосвітній захід — лекцію зі школярами 9-го 

класу у Волице-Полівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Основні права та обов‘язки 

школярів”. 

3 листопада 2017 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” фахівці Старокостянтинівського 

місцевого центру провели інформаційну годину студентам Старокостянтинівського 

професійного ліцею на тему: “Причини підліткової злочинності та види відповідальності”. 
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7 листопада в приміщенні Красилівської ЗОШ №2 працівниками відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги" Старокостянтинівського міського центру провели 

лекцію для учнів 7 класів та їх батьків на тему: “Відповідальність батьків за неналежне 

виховання дітей”.  

8 листопада в рамках проведення місячника права в приміщенні Дружненської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів заступником начальника відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” було проведено лекцію для учнів 5-х — 9-х класів на тему: “Кримінальна 

відповідальність підлітка”. 

 
8  листопада фахівці місцевого центру відвідали Радковецьку сільську бібліотеку, 

з працівниками яких проведена тематична бесіда з питань надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. По завершенню, фахівці місцевого центру відвідали Радковецьку ЗОШ 

І-ІІІ ст., де в рамках Всеукраїнського проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ 

ПРАВО!” для педагогічного колективу проведено інформаційну годину на тему: 

“Становлення та розвиток системи БВПД ”. 

Того ж дня начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру на базі Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки провела робочу 

зустріч на тему: “Інструменти впливу громадян на місцеву владу”.  

9 листопада для поширення інформації про функції бюро, порядок отримання 

безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів 

Міністерства юстиції України, начальником відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч і тематичну бесіду в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» з директором Гальчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

   

13 листопада в рамках проекту Міністерства Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” 

начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Балясна 
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провела лекцію для учнів 9-го класу Старокостянтинівського навчально-виховного ком-

плексу "Спеціалізована школа І ступеня, гімназія" на тему: “Юридична відповідальність 

неповнолітніх”. 

 
15 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги” провела 

правоосвітній захід на базі Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 за участю вчителя 

правознавства та учнів 9-го класу. З присутніми учасниками заходу проведена тематична 

бесіда в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, зокрема неповнолітнім роз‘яснено їх основні 

права та обов‘язки. Також надано роз‘яснення норм Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу” в частині отримання безоплатної правової допомоги та доступу до 

вторинної правової допомоги.  

Того ж дня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру відвідали Ілляшівську 

загальноосвітню школу І- ІІІ ступенів, де педагогічному колективу розповіли про старт 

всеукраїнського проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, метою якого є 

підвищення правової свідомості населення. 

16 листопада в приміщенні Красилівської районної бібліотеки заступником 

начальника відділу “Красилівське бюро правової допомоги” взнято участь у засіданні 

клубу “Ми і закон”, де для учнів 9-го класу Красилівської ЗОШ №5 проведено лекцію на 

тему: “Я і право”. 

22 листопада фахівці Старокостянтинівського місцевого  центру відвідали 

Стецьківську сільську бібліотеку, з трудовим колективом якої була проведена тематична 

бесіда з питань надання безоплатної вторинної правової допомоги. По завершенню заходу 

працівники також завітали у Стецьківську ЗОШ І-ІІІ ст., де в рамках Всеукраїнського 

проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” для учнів 7 — 11 класів 

проведено лекцію на тему: “Права та обов‘язки батьків та учнів. Правові аспекти”. 

 
24 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» відвідала 

Базалійську ЗОШ І-ІІІ ступенів  де у формі тематичної  бесіди учням 10-11 кл. роз’яснено 

основні положення чинного законодавства у сфері безоплатної правової допомоги. 

24 листопада начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб‘єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого 

центру взяла участь у спільному заході, що був організований Старокостянтинівською 

центральною районною бібліотекою під назвою “Протидія насильства в родині”.  
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29 листопада в рамках проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” 

фахівці місцевого центру спільно із працівниками служби у справах дітей 

Старокостянтинівської районної державної адміністрації, районного Центру соціальних 

служб для сім‘ї, дітей та молоді провели лекцію для учнів 8 — 11 класів Самчиківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. на тему: “Міжнародне право про права дитини”.  

30 листопада працівники місцевого центру прийняли участь у засіданні 

правознавчого клубу “Ти і закон”, який був організований Старокостянтинівською 

центральню районною бібліотекою спільно з Старокостянтинівським міським кризовим 

центром під назвою “16 днів проти насильства”. 

 

 
05 грудня начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру Олександра Боровик поінформувала трудовий колектив Пашковецького НВК про 

діяльність місцевого центру, а також взяла участь у заході, присвяченому Всеукраїнському 

тижню права на базі Пашковецького НВК. Під час проведення заходу фахівець пояснила 

учням 6-х — 8-х класів про їх відповідальність за цивільні та адміністративні 

правопорушення, кримінальні злочини.  

05 грудня працівники відділу “Красилівське бюро правової допомоги” провели 

лекцію для учнів Лагодинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Шкільне насильство”.  

Того ж дня працівники відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 

Старокостянтинівського місцевого центру в приміщенні Кульчинківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів провели лекцію для батьків учнів 7 — 9 класів на тему: “Відповідальність батьків 

за навчання, виховання та розвиток дитини”.  

06 грудня начальником відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» місцевого 

центру проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з працівниками Карабіївської 

сільської бібліотеки та педагогічним колективом Карабіївської ЗОШ I-II ступенів, вихова-

телями Карабіївського дитячого навчального закладу щодо порядку отримання безоплатної 

правової допомоги на території району відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу».  

Того ж дня начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого центру провела правоосвітній захід в рамках 

Всеукраїнського тижня права та проекту “Я МАЮ ПРАВО!” для учнів-старшокласників 

Михнівської ЗОШ І-ІІ ступенів Теофіпольського району, на тему: «Злочин та покарання в 

Україні». 

06 грудня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права відвідали Чорнянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів, 

де зустрілися з педагогічним колективом. Під час зустрічі поінформували присутніх про 

старт проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 
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07 грудня в приміщенні Красилівської центральної районної бібліотеки працівники 

відділу “Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру 

взяли участь у проведенні правових лекцій для учнів Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

“Закони нашого життя”, “Право: від людини і для людини”, присвячених Міжнародному 

Дню прав людини. Після закінчення лекцій було наголошено про захист своїх законних 

прав та інтересів через систему безоплатної правової допомоги та про старт проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, метою якого є підвищення 

правосвідомості населення для захисту власних прав. 

07 грудня в межах Всеукраїнського тижня права, до відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру завітали гості – вчитель 

правознавства Олена Станчук та дев‘ятикласники Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 

Бесіду з присутніми провела начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги». 

Під час перебування у бюро школярі ознайомилися із принципами роботи системи 

безоплатної правової допомоги, структурою системи, отримали роз’яснення щодо 

основних норм Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Разом з тим, фахівець 

бюро поінформувала молодих людей про Всеукраїнський проект Міністерства юстиції 

України “Я МАЮ ПРАВО!”, який спільно реалізовують органи юстиції та системи 

безоплатної правової допомоги.  

 
08 грудня начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого центру провела правоосвітній захід в рамках 

Всеукраїнського тижня права та проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” 

для учнів-старшокласників Новоставецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. на тему: «Мої права та 

обов’язки». 

Того ж дня начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» місцевого 

центру взяла участь в спільному заході організованому службою у справах дітей 

Теофіпольської районної державної адміністрації за участю психологів району для учнів та 

вчителів Святецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Захід був присвячений щорічній міжнародній 

правозахисній акції «16 днів проти насилля».  

12 грудня працівниками відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено лекцію для учнів 5-х — 9-х класів Дружненської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, що у Красилівському районі, на тему: “Відповідальність підлітка за 

вчинення шкільного насильства”.  

14 грудня в приміщенні Лагодинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів заступником 

начальника відділу “Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського 

місцевого центру проведено лекцію для батьків учнів 7 – 11 класів на тему: “Життя без 

насильства”.  
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З метою  забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, проведено 

правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для осіб, які 

шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості, зокрема: 
 

 
 06 жовтня 2017 року фахівець Теофіпольського бюро правової допомоги взяла 

участь у проведенні спільного профінформаційного семінару для безробітних на тему: “Ле-

галізація зайнятості населення та заробітної плати – один з важливих факторів соціальної 

стабільності в суспільстві”, який проводився на базі Теофіпольського районного центру за-

йнятості. Під час семінару присутнім роз’яснено перевагу легального працевлаштування, 

підвищення загальної обізнаності і відповідальності щодо документального оформлення 

трудових відносин при працевлаштуванні, право на соціальні виплати в разі втрати працез-

датності тощо. 

27 жовтня начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого провів спільний правоосвітній захід на базі 

Теофіпольського районного центру зайнятості для осіб, які вперше стали на облік в центрі 

зайнятості, на тему: «Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – один з 

важливих факторів соціальної стабільності в суспільстві». 

   

  
7 листопада працівники Старокостянтинівського місцевого центру взяли участь в 

профорієнтаційному семінарі для безробітних громадян на базі Старокостянтинівського 

міськрайонного Центру зайнятості. В рамках заходу фахівці місцевого центру ознайомили 

громадян з місією, баченням та цінностями системи безоплатної правової допомоги, вида-

ми правових послуг безоплатної правової допомоги за рахунок держави. 

8 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги»  

Старокостянтинівського місцевого центру взяла участь в заході, організованому 

Теофіпольським районним центром зайнятості під назвою «Подорож у світ професій» на 

базі Теофіпольської НВК-гімназії за участю вчителів, учнів, випускників шкіл селища 

Теофіполь та представників професійних та вищих навчальних закладів Хмельницької 

області.   
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17 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Староко-

стянтинівського місцевого взяла участь у проведенні спільного профінформаційного семі-

нару для безробітних на тему: «Порядок оформлення на роботу та звільнення. Наймані 

працівники в приватного підприємця», який проводився на базі Теофіпольського районного 

центру зайнятості. Під час семінару присутнім роз’яснено перевагу легального працевлаш-

тування, підвищення загальної обізнаності і відповідальності щодо документального офор-

млення трудових відносин при працевлаштуванні, роз’яснено які  підстави звільнення з 

роботи. 

 

 
01 грудня начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” Старокостя-

нтинівського місцевого центру взяла участь у спільному профінформаційному семінарі для 

безробітних, який проводився на базі Теофіпольського районного центру зайнятості. Під 

час семінару на тему: «Відмінності трудового договору від цивільно-правових договорів» 

присутнім роз’яснені основні критерії відмежування трудового договору від цивільно–

правових договорів та порядок оплати праці за цими договорами. 

04 грудня начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру взяла участь у профконсультаційному заході для осіб з особливими потребами на 

тему: “Допомога в самопізнанні та самореалізації в професійній сфері, побудова власної 

стратегії пошуку роботи”, який проводився на базі Старокостятинівського міського центру 

зайнятості. Під час заходу фахівець провела інформування присутніх за наступними напря-

мками: яким законодавством передбачене надання БВПД, які види правової допомоги на-

даються, які документи потрібно надати до місцевого центру для отримання БВПД, ставки 

судового збору для інвалідів 1 та 2 групи, Всеукраїнський тиждень права, проект Міністер-

ства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

  
14 грудня начальник відділу правової інформації та консультацій Старокостянтинів-

ського місцевого центру спільно з начальником відділу активної підтримки безробітних 

Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості Лілією Суходольською та пред-

ставником Старокостянтинівського міського Кризового центру для жертв насилля прийняла 

участь у проведенні профінформаційного семінару для учасників бойових дій на тему: “Ін-

формаційний семінар для військовослужбовців”, який проводився на базі Старокостянти-

нівського міськрайонного центру зайнятості. Спеціалістом центру було роз'яснено норми 

чинного законодавства, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу, 

доведено до відома про організацію роботи Старокостянтинівського місцевого центру, про 

перелік правових послуг, які можна отримати та порядок їх отримання, звернула увагу на 

категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Особливу увагу 
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було акцентовано на право учасників бойових дій на безоплатну вторинну правову допомо-

гу та можливість її отримання з урахуванням змін в Закон України “Про безоплатну правову 

допомогу” для даної категорії осіб. 

 

З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами слуху та 

зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено   правопросвітницькі заходи, 

зокрема: 
17 листопада інтегратор Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Балясна  

провела семінар для осіб з обмеженими можливостями, які є членами 

Старокостянтинівської територіальної первинної організації УТОС на тему: “Доступ до 

безоплатної правової допомоги вразливих верств населення”. 
 

 
 

30 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Староко-

стянтинівського місцевого центру допомоги взяла участь в щорічному заході організовано-

му Теофіпольською організацією українського товариства сліпих під назвою «Місячник не-

зрячих», який покликаний привернути увагу громадськості, владних структур та меценатів 

до проблем людей з вадами зору.  

Організація українського товариства сліпих цього дня проводила відповідні акції, 

спрямовані на посилення інтеграції незрячих у суспільство.  В заході прийняли також 

участь представники Білогірського об‘єднаного управління Пенсійного фонду України 

Хмельницької області та Управління соціального захисту населення Теофіпольської район-

ної державної адміністрації. Начальником  відділу “Теофіпольське бюро правової допомо-

ги” в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, було роз’яснено особам з інвалідністю по зору їх 

права, основні норми Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині отри-

мання безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної до-

помоги. 

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері безоплатної правової  

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

колективах та територіальних громадах працівниками Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 

правопросвітницькі заходи, а саме: 
 

19 жовтня директор місцевого центру Олександр Петлюк провів інформаційну го-

дину для працівникв Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій облас-

ті. В ході заходу обговорювались питання подальшої співпраці між установами, питання 

щодо роботи обласного оперативного штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоплення 

земель аграріїв чи збіжжя, який створений щоб забезпечити комплексний підхід в боротьбі 

з незаконним заволодінням земельних ділянок сільськогосподарського призначення та опе-

ративного реагування на будь-які порушення прав землевласників, а також директором міс-

цевого центру доведено до відома інформацію про мету та цілі Всеукраїнського проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 
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26 жовтня начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги Старокостянтинівського місцевого центру 

проведено інформаційну годину для працівників та відвідувачів Старокостянтинівської 

центральної районної бібліотеки на тему: “Проект Міністерства Юстиції України “Я МАЮ 

ПРАВО!”, як важливий елемент для створення системного періодичного розгляду ключових 

справ щодо порушення прав громадян”. 

30 жовтня інтегратор Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Балясна 

провела інформаційну годину для працівників Старокостянтинівського районного Центру 

культури ім. В. Ножки на тему: “Проект Міністерства Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, 

як важливий елемент для створення системного періодичного розгляду ключових справ 

щодо порушення прав громадян”. 

31 жовтня інтегратор Старокостянтинівського місцевого центру провела зустріч-

інформування з працівниками методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Ста-

рокостянтинівської районної державної адміністрації на тему: “Проект Міністерства Юсти-

ції України “Я МАЮ ПРАВО!”. Під час заходу було досягнуто згоди щодо подальшої взає-

модії та співпраці, а саме: організації та участі у спільних правоосвітніх заходах присвяче-

них всеукраїнському тижню права, з обговорення проблемних питань, що виникають в уч-

нівському середовищі, та способах їх вирішення через систему безоплатної правової допо-

моги. 

1 листопада інтегратор Старокостянтинівського місцевого центру провела інформа-

ційну годину для працівників та відвідувачів Центру надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської міської ради на тему: “Проект Міністерства Юстиції України “Я 

МАЮ ПРАВО!”. 

8 листопада фахівці центру відвідали Радковецький сільський будинок культури та 

сільську бібліотеку, з працівниками яких провели тематичну бесіду щодо надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. По завершенню, фахівці місцевого центру відвідали 

Радковецьку ЗОШ І-ІІІ ст., де в рамках всеукраїнського проекту Міністерства юстиції 

України “Я МАЮ ПРАВО!” для педагогічного колективу проведено інформаційну годину 

на тему: “Становлення та розвиток системи БВПД ”. 

8 листопада начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру на базі Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки провела інформа-

ційну годину на тему: “Інструменти впливу громадян на місцеву владу”. В рамках заходу 

працівниця центру ознайомила учасників з місією, баченням та цінностями системи безо-

платної правової допомоги, видами правових послуг безоплатної правової допомоги за ра-

хунок держави. По закінченню заходу присутнім надали інформаційні матеріали з консуль-

таціями з соціальних питань, пам‘ятки про роботу системи безоплатної правової допомоги 

для користування та розміщення на інформаційних стендах Старокостянтинівської ЦРБ. 
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9 листопада за ініціативи працівників Старокостянтинівського місцевого центру 

провели круглий стіл з працівниками сектору превенції Старокостянтинівського відділу по-

ліції ГУНП в Хмельницькій області, під час якого з правоохоронцями обговорено загальні 

положення щодо порядку затримання особи, про правові підстави, щодо права на адвоката, 

реєстрації затримання та подальші дії щодо затримання особи. 

 Для користування представникам відділу поліції надано широкий спектр інфор-

маційних матеріалів для використання в повсякденній професійній діяльності. 

20 листопада фахівцями Старокостянтинівського місцевого центру в рамках 

проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” проведено інформаційну годину 

для працівників служби у справах дітей Старокостянтинвської міської ради на тему: 

“Безоплатна правова допомога в Україні”. 

23 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Староко-

стянтинівського місцевого центру спільно із працівниками  Теофіпольського районного 

відділу з питань пробації Богонюк Віти і Григоренко Ірини провели зустріч на тему: «Воло-

нтерська діяльність в пробації». На зустрічі обговорювались питання, пов'язані з волонтер-

ською діяльністю, поняття волонтерської діяльності в пробації, основні завдання волонте-

рів пробації, перелік осіб, які можуть стати волонтером пробації. 

 
24 листопада інтегратор Старокостянтинівського місцевого центру взяла участь у 

спільному заході, що був організований Старокостянтинівською центральною районною 

бібліотекою під назвою “Протидія насильства в родині”.  

30 листопада працівники Старокостянтинівського місцевого взяли участь у засідан-

ні правознавчого клубу “Ти і закон”, який був організований Старокостянтинівською 

центральню районною бібліотекою спільно з Старокостянтинівським міським кризовим 

центром під назвою “16 днів проти насильства”. 
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04 грудня начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою підвищення рівня пра-

восвідомості громадян провела зустріч у трудовому колективі відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Під час заходу було 

обговорено мету та завдання проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. Та-

кож, в рамках всеукраїнського тижня права фахівець роз‘яснила напрями діяльності держа-

ви щодо реалізації і захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової 

культури та набуття громадянами необхідного рівня правових знань. 

07 грудня з нагоди «Всеукраїнського тижня права» в центрі надання адміністратив-

них послуг Теофіпольської районної державної  адміністрації відбувся захід за участю на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місце-

вого центру Оксани Марків, керівника ЦНАП Галини Сторожук, адміністраторів ЦНАП, 

сектору з питань державної реєстрації Теофіпольської райдержадміністрації, кадастрових 

реєстраторів відділу Держгеокадастру у Теофіпольському районі на тему: “Оформлення 

права власності на земельну ділянку у порядку спадкування  за законом та за заповітом”. 

11 грудня за участю начальника відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

Старокостянтинівського місцевого Оксани Марків під керівництвом першого заступника 

голови Теофіпольської районної державної адміністрації Петра Вільшинського проведено 

засідання робочої групи зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи 

збіжжя. На порядок денний засідання винесено питання про виконання завдань робочої 

групи зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв та збіжжя. Під час 

засідання виступила начальник відділу "Теофіпольського бюро правової допомоги", яка по-

відомила про вжиття заходів з підвищення рівня правової обізнаності землекористувачів, з 

метою попередження випадків порушення законних прав та інтересів даної категорії насе-

лення. 

14 грудня директор Старокостянтинівського місцевого центру Олександр Петлюк 

взяв участь у засіданні сесії Старокостянтинівської районної ради, де довів інформацію про 

стан виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню Старокостянтинівсь-

кого району на 2015 — 2017 роки. Під час виступу Олександр Петлюк повідомив про осно-

вні заходи, що були спрямовані на досягнення конструктивної співпраці та взаємодії місце-

вого центру з керівниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної 

виконавчої влади, головами громадських організації Старокостянтинівського району. 
 
      З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення мережі параюристів 

та залучення нових стейкхолдерів для забезпечення консультування громадян відповідних те-

риторіальних громад проведено робочі  зустрічі та наради  з сільськими головами та головами 

територіальних громад: 

 
04 жовтня працівники Старокостянтинівського місцевого центру в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту провели провели робочу зустріч з Вишнопільським 

сільським головою — Юрієм Соломіним, під час якої обговорили питання захисту речових 

прав аграріїв, землевласників та сільського населення на землі сільськогосподарського 

призначення в разі спроб рейдерського захоплення землі. 

04 жовтня начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” Оксана 

Марків здійснила виїзд до села Поляхова Теофіпольського району, де провела робочу 

зустріч з сільським головою Миколою Романюком,  під час якої обговорювалися питання 
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захисту речових прав на землі сільськогосподарського призначення та були наданні 

роз’яснення у сфері антирейдерського законодавства. 
11 жовтня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру у Волице-

Керекешинській сільській раді, що у Старокостянтинівському районі фахівці центру прове-

ли робочу зустріч із сільським головою Галиною Мельничук, секретарем ради Раїсою Ка-

щук та землевпорядником Надією Полелюк, з якими обговорили питання реалізації захисту 

прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю та надання безоплатної 

правової допомоги землевласникам в разі таких  спроб.  

 

 
11 жовтня з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги жителів 

Теофіпольського району в рамках роботи мобільного консультаційного пункту начальник 

Теофіпольського бюро правової допомоги Оксана Марків здійснила робочу зустріч  з 

Гаврилівським сільським головою Лідією Поліщук. Очільниця відділу повідомила, що з 

метою виконання доручення Міністерства юстиції України розпочав роботу обласний 

оперативний штаб зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи 

збіжжя, який створений щоб забезпечити комплексний підхід в боротьбі з незаконним 

заволодінням земельних ділянок сільськогосподарського призначення та оперативного 

реагування на будь-які порушення прав землевласників 

18 жовтня працівники Старокостянтинівського місцевого центру провели робочу зу-

стріч з секретарем Ладигівської сільської ради Наталією Христофоровою, під час якої обго-

ворили питання захисту речових прав аграріїв, землевласників та сільського населення на 

землі сільськогосподарського призначення в разі спроб рейдерського захоплення землі 

19 жовтня директор місцевого центру Олександр Петлюк провів робочу зустріч з 

начальником Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області 

Анатолієм Чубенко. В ході зустрічі обговорювались питання подальшої співпраці між 

установами, питання щодо роботи обласного оперативного штабу зі сприяння реагуванню 

на випадки захоплення земель аграріїв чи збіжжя, який створений щоб забезпечити 

комплексний підхід в боротьбі з незаконним заволодінням земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та оперативного реагування на будь-які порушення 

прав землевласників, а також директором місцевого центру доведено до відома інформацію 

про мету та цілі всеукраїнського проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”.  

19 жовтня начальником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” Оксаною 

Марків здійснено робочу зустріч з Волицьким сільським головою під час якої обговорюва-

лися питання захисту речових прав на землі сільськогосподарського призначення та були 

наданні роз’яснення у сфері антирейдерського законодавства. За консультаціями в сільській 

раді звернулося 2 особи, зокрема з питань житлового права та права соціального забезпе-

чення. 

25 жовтня з метою розширення доступу до системи безоплатної вторинної правової 

допомоги, працівниками Старокостянтинівського місцевого центру в рамках антирейдерсь-

кої кампанії Міністерства Юстиції України, здійснено робочу зустріч з секретарем Коржів-

ської сільської ради, під час якої посадовій особі доведена інформація про роботу операти-

вного штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи збіжжя, бу-

ли розглянуті практичні проблеми реєстрації права власності та інших речових прав на зе-

мельні ділянки. 



16 
 

 
 

25 жовтня працівником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги проведено 

зустріч з головою Волице -Польової сільської ради  при якій обговорювалося питання за-

хисту речових прав на землі сільськогосподарського призначення та були надані контактні 

телефони обласного оперативного штабу з розгляду звернень щодо прав аграріїв. За консу-

льтацією звернулися три особи. Питання стосувалися сімейного та адміністративного пра-

ва, а саме — порядку укладення шлюбу з неповнолітньою особою, у якої є малолітня дити-

на, та яких заходів вживати, в разі втрати паспорта громадянина України. 

1 листопада працівники Старокостянтинівського місцевого центру провели робочу 

зустріч з секретарем Огіївської сільської ради, під час якої обговорили питання захисту 

речових прав аграріїв та землевласників на землі сільськогосподарського призначення в разі 

спроб рейдерського захоплення землі. 

3 листопада працівники Старокостянтинівського центру провели робочу зустріч з 

директором Старокостянтинівського професійного ліцею Сергієм Кучеруком, під час якої 

досягнуто згоди щодо подальшої взаємодії та співпраці, а саме: організації та участі у 

спільних правоосвітніх заходах, з обговорення проблемних питань щодо реалізації та захи-

сту прав громадян, інформування жителів Старокостянтинівського району про безоплатну 

правову допомогу. 

8 листопада в рамках антирейдерської компанії Міністерства Юстиції України 

працівниками Центру здійснено робочу зустріч з секретарем Радковецької сільської ради 

під час якої посадовій особі доведена інформація про роботу оперативного штабу зі спри-

яння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи збіжжя, були розглянуті прак-

тичні проблеми реєстрації права власності та інших речових прав на земельні ділянки. 

 

   
9 листопада директором Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч з керівником апарату 

Старокостянтинівської районної державної адміністрації Андрієм Літвінчуком, під час якої 

обговорено необхідність налагодження співпраці та об’єднання зусиль, щодо надання безо-

платної вторинної правової допомоги громадянам, спільну стратегію розвитку щодо інтег-

рації безоплатної вторинної правової допомоги для жителів сіл, використовуючи механізм 

виїзних приймалень та залучення до співпраці сільських рад, налагодження механізму ін-

формування голів сільських рад на тренінгах організованих Старокостянтинівською РДА, 

про можливість та порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги. З посадо-

вцем було обговорено результати роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної 

вторинної правової допомоги на теренах Старокостянтинівського району в рамках антирей-

дерської кампанії Міністерства юстиції України. 
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9 листопада в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру начальник відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» Оксана Марків провела на базі Гальчинецької сільської ради Теофіпольського 

району зустріч з сільським головою під час якої  обговорювалися важливі для жителів 

громади питання, а саме: добровільне об’єднання територіальних громад згідно Закону 

України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", питання захисту речових 

прав на землі сільськогосподарського призначення.  

15 листопада фахівці Старокостянтинівського місцевого центру провели робочу 

зустріч із сільським головою та секретарем сільської ради, з якими обговорили питання 

реалізації захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю та 

надання безоплатної правової допомоги землевласникам в разі спроб рейдерського 

захоплення землі. 

  

 
 

15 листопада інтегратор Оксана Балясна провела робочу зустріч з заступником 

голови Громадської організації “КОЛО ДОВІРИ” Олександром Ковалем, під час якої 

обговорили питання щодо співпраці по проведенню правопросвітницьких заходів для 

членів громадської організації в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, однією з цілей якого є 

підвищення юридичної грамотності громадян. 

 

 
 16 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Оксана 

Марків провела зустріч з Великолазучинським сільським головою під час якої 

обговорювалися питання захисту речових прав на землі сільськогосподарського 

призначення та були надані контактні телефони обласного оперативного штабу з розгляду 

звернень щодо захисту прав аграріїв. Результатом зустрічі стала домовленість про 

співпрацю, організацію мобільних пунктів консультування громадян, а також попередня 

домовленість щодо направлення, за можливості, до відділу суб’єктів права на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-viii
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-viii
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10 листопада фахівчиня Старокостянтинівського місцевого центру Оксана Балясна в 

рамках проекту Міністерства юстиції України “Я маю право!” проведено робочу зустріч з 

начальником служби у справах дітей Старокостянтинвської міської ради Сергієм Черновсь-

ким. Під час зустрічі керівника служби ознайомили із завданнями, цілями та метою проек-

ту. Сторони зустрічі обговорили питання щодо співпраці в напрямку проведення спільних 

правопросвітницьких та профілактичних заходів для сімей, які перебувають на обліку в 

службі у справах дітей. Спеціалісти також обговорили питання про надання висновків ор-

гану опіки і піклування щодо позбавлення батьківських прав. До того ж обумовили порядок 

отримання актів обстеження житлово-побутових умов осіб, які є клієнтами центру і звер-

таються за необхідними документами до органу опіки і піклування 

22 листопада одночасно в рамках антирейдерської кампанії Міністерства юстиції 

України працівниками центру здійснено робочу зустріч з головою Стецьківської сільської 

ради — Кирилюком Василем Йосиповичем та секретарем сільської ради Красноголовець 

Людмилою Яківною. Під час зустрічі посадовим особам була доведена інформація про ро-

боту оперативного штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи 

збіжжя, були розглянуті практичні проблеми реєстрації права власності та інших речових 

прав на земельні ділянки. 

 

 
23 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Оксана 

Марків спільно із працівниками Теофіпольського районного відділу з питань пробації 

Богонюк Віти і Григоренко Ірини провели зустріч на тему: «Волонтерська діяльність в 

пробації». На зустрічі обговорювались питання, пов'язані з волонтерською діяльністю, 

поняття волонтерської діяльності в пробації, основні завдання волонтерів пробації, перелік 

осіб, які можуть стати волонтером пробації. Під час зустрічі учасники обговорили  

можливість проведення спільних правоосвітніх заходів на території Теофіпольського 

району. 

23 листопада на виконання квартального плану заходів Старокостянтинівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на IV квартал 2017 ро-

ку, начальник відділу представництва  в приміщенні Старокостянтинівського представниц-

тва “Хесед Бешт” провела робочу зустріч з керівником даної громадської організації – Бел-

лою Рахман. Метою зустрічі стало обговорення можливості отримання членами вищезга-

даної організації безоплатної правової допомоги. 

24 листопада начальник відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Староко-

стянтинівського місцевого центру провела зустріч із Базалійським селищним головою – Єв-

генієм Білоусом на предмет налагодження співпраці щодо організації мобільних пунктів 

консультування громадян, а також щодо направлення до Теофіпольського бюро правової 
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допомоги суб’єктів права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. При зу-

стрічі з селищним головою обговорювалися питання захисту речових прав на землі сільсь-

когосподарського призначення та були надані контактні телефони обласного оперативного 

штабу з розгляду звернень щодо захисту прав аграріїв. 

 
29 листопада з метою розширення доступу до системи безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги фахівчиня Старокостянтинівського місцевого центру Ірина 

Вовнянко провела робочу зустріч з директором будинку-інтернату — Анатолієм Бродським, 

під час якої посадовій особі доведена інформація про систему безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та для користування підопічних будинку-інтернату надано інформаційно-

роз‘яснювальні матеріали в рамках правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. Також 

фахівчиня центру відвідала Самчиківський сільський будинок культури та сільську бібліо-

теку, працівникам яких проведено тематичну бесіду з питань надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 
29 листопада фахівці Старокостянтинівського місцевого центру організували та 

провели зустріч-інформування для членів громадської організації “Учасники АТО міста 

Старокостянтинів” на тему: “Вирішення проблем щодо отримання та користування пільга-

ми учасника АТО у правовий спосіб”. Під час зустрічі було обговорено актуальні питання 

правового захисту військовослужбовців, зокрема — звільнення з військової служби, розір-

вання контрактів, виплата грошового забезпечення, надання відпусток, медичне забезпе-

чення учасників АТО та бойових дій, виплата соціальної допомоги, тощо. По закінченню 

заходу присутнім були надані інформаційні матеріали з роз‘ясненням чинного законодавст-

ва. 

06 грудня начальником відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Старокос-

тянтинівського місцевого центру Оксаною Марків проведено робочу зустріч з секретарем 

сільської ради Людмилою Коломійчук під час якої обговорювалися важливі для жителів 

громади питання, в тому числі  питання захисту речових прав на землі сільськогосподарсь-

кого призначення. 

06 грудня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру провели робочу зустріч 

із сільським головою — Миколою Реп‘юком та секретарем ради Людмилою Яцюк, з якими 

обговорили питання надання безоплатної вторинної правової допомоги для громадян, які 

проживають на території Чорнянської сільської ради. 
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13 грудня начальниця відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» Оксана Ма-

рків  провела на базі Новоставецької сільської ради Теофіпольського району зустріч з сіль-

ським головою Анатолієм Вальчуком під час якої  обговорили  питання, важливі для жи-

телів громади, в тому числі  питання захисту речових прав на землі сільськогосподарського 

призначення. Так, сільському голові були надані контактні телефони обласного оперативно-

го штабу та робочої групи з розгляду звернень щодо захисту прав аграріїв. Також результа-

том зустрічі стала домовленість про співпрацю, організацію виїзних пунктів консультуван-

ня громадян, а також попередня домовленість щодо направлення до відділу суб’єктів права 

на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Задля поширення інформації про 

функції Бюро, порядок отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, 

доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

14 грудня директор Старокостянтинівського місцевого центру Олександр Петлюк 

взяв участь у засіданні сесії Старокостянтинівської районної ради, де довів інформацію про 

стан виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню 

Старокостянтинівського району на 2015 — 2017 роки.  Під час виступу Олександр Петлюк 

повідомив про основні заходи, що були спрямовані на досягнення конструктивної співпраці 

та взаємодії місцевого центру з керівниками органів місцевого самоврядування, місцевих 

органів державної виконавчої влади, головами громадських організації 

Старокостянтинівського району. Зазначив кількісні та якісні показники результатів 

діяльності МЦ з НБВПД в рамках виконання програми. Також по завершенню доповіді 

поінформував присутніх про систему безоплатної правової допомоги та можливість 

отримання послуг адвоката за рахунок держави незахищеними верствами населення. 

Наголосив на реалізації проекту Міністерства юстиції України “Я маю право!”,  метою 

якого є підвищення правової обізнаності населення щодо їх прав та захисту законних 

інтересів у всіх сферах життєдіяльності. 

       

Протягом ІV кварталу 2017 року працівниками центру та бюро правової 

допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в засобах 

масової інформації, а саме: 
 11 жовтня в мережі КП “Районна радіокомпанія” озвучено інформацію на тему: 

“Адвокат допоміг стягнути з боржника пеню за несплату аліментів”. 

13 жовтня в районній газеті “Життя Старокостянтинівщини” №№81-82 

оприлюднено статтю директора місцевого центру Олександра Петлюка на тему: 

“Безоплатна правова допомога стала доступною”. 
22 листопада на сторінках місцевої газети “Красилівський замок” розміщено 

матеріал на тему: “Як отримати податкову знижку на навчання”. 

24  листопада в ефірі Старокостянтинівської радіокомпанії озвучено 

інформаційний матеріал на тему: “Дії працівника у разі невиплати заробітної плати”. 

29 листопада озвучено інформаційний матеріал “За яких обставин можна поділити 

майно при незареєстрованому шлюбі”. 

01 листопада на сторінках місцевої газети “Життя Старокостянтинівщини” 

розміщений матеріал на тему: Відповідальність власника підприємства за невиплату 

заробітної плати працівнику”. 
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З метою консолідації зусиль спрямованих  на співпрацю в частині забезпечення  

прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством,   

Старокостянтинівським  місцевим Центром з надання вторинної правової допомоги 

протягом ІІІ кварталу 2017 року  укладено 1 меморандум: 
 

15 листопада для сприяння інтеграції первинної і вторинної правової допомоги, 

покращення доступу представників вразливих верств населення до правосуддя сторонами 

зустрічі обговорено перспективу укладення Меморандуму про співпрацю з громадською 

організацією “КОЛО ДОВІРИ” Олександром Ковалем, під час якої обговорили питання 

щодо співпраці по проведенню правопросвітницьких заходів для членів громадської 

організації в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, однією з цілей якого є підвищення 

юридичної грамотності громадян. 

  

          З метою надання органам місцевого самоврядування консультаційно-методичної 

допомоги з правових питань  Старокостянтинівським  місцевим Центром з надання 

вторинної правової допомоги протягом ІV кварталу 2017 року розроблено  методичні 

рекомендації  для ОМС щодо організації ними надання БППД у регіоні на теми: 
1.  Визначення   та порядок   застосування  дисциплінарних стягнень. 

2.  Порядок реєстрації права на нерухоме майно. 

                                      

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих практик роботи 

адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, на 

офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області, за матеріалами Старокостянтинівського  

місцевого центру протягом ІV кварталу 2017 року  висвітлені  успішні практики 

адвокатів: 
   

20 листопада на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги у Хмельницькій області  розміщено інформацію про те як у судовому поряд-

ку адвокат Юрій Сторожук, який співпрацює зі Старокостянтинівським місцевим центром, 

довів, що проходження військової служби в зв’язку з мобілізацією не є працевлаштуванням, 

тож підстави для утримання з його клієнта надміру виплаченої пенсії відсутні.     

27 грудня на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області  розміщено інформацію про  те  як адвокат Юрій Сто-

рожук, призначений у Старокостянтинівському місцевому центрі, в суді домігся виселення 

з житлового будинку особи, яка вчиняла насильство в сім’ї.  

28 грудня на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області розміщено інформацію про те як адвокат Олег Проко-

ф'єв, який співпрацює зі Старокостянтинівським місцевим центром, довів факт проживання 

своєї клієнтки зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спа-

дщини. Тепер жінка може оформити спадкові права. 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової до-

помоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах, протягом ІV кварталу 2017 року 

здійснено виїзди мобільних консультативних  груп: 
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04 жовтня працівники місцевого центру в рамках роботи мобільного 

консультаційного пункту провели виїзний прийом громадян в приміщенні Вишнопільської 

сільської ради. За час прийому правові консультації отримали троє громадян. Питання, з 

якими звернулися жителі села стосувалися, зокрема збільшення розміру орендної плати, 

пропущення строку для прийняття спадщини та реєстрація в будинку без згоди 

співвласника. А також одна особа звернулася з письмовим зверненням про надання їй 

безоплатної вторинної правової допомоги для вирішення питання щодо захисту своїх прав 

в суді. 

04 жовтня з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги жителів 

Теофіпольського району в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, начальник відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” здійснила виїзд до 

села Поляхова Теофіпольського району, де провела виїзний прийом громадян на базі 

Поляхівської сільської ради. За консультаціями звернулося четверо осіб, зокрема з питань 

спадкового та соціального права, а саме: як скласти заповіт; які пільги мають діти війни та 

матері, які мають дітей інвалідів; який порядок  нарахування субсидії на оплату 

комунальних послуг. 

05 жовтня працівниками відділу “Красилівське бюро правової допомоги” здійснено 

виїзний прийом громадян  в Печеську сільську раду. Для отримання правових  

консультацій  звернулось троє осіб. Звернення зокрема стосувались порядку прийняття 

спадщини без правовстановлюючих документів, порядку отримання комунальної пільги 

учасникам бойових дій та особам прирівняним до них та порядку отримання державної 

соціальної підтримки дітям війни. 
 

 
11 жовтня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру провели виїзний при-

йом громадян у Волице-Керекешинській сільській раді, що у Старокостянтинівському ра-

йоні. З правовими питаннями звернулося четверо громадян, які отримали консультації та 

роз’яснення спадкового законодавства та з питань соціального забезпечення. Відвідувачам 

також роз’яснили порядок звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою. 

18 жовтня метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення 

Старокостянтинівського району в приміщені Ладигівської сільської ради був проведений 

виїзний прийом громадян за участю представників Старокостянтинівського місцевого 

центру. За отриманням консультацій з правових питань до спеціалістів Центру звернулося 

четверо громадян. Місцеві жителі з'ясовували питання земельного законодавства, що 
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стосувалося зміни умов договору оренди землі, питання щодо обов'язкової частки у 

спадщині, а також мешканці запитували про порядок стягнення аліментів з непрацюючого 

та тривалість відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку з сімейними 

обставинами. 
19 жовтня начальником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги” 

здійснено виїзд мобільного пункту консультування до села Волиця Теофіпольського району. 

За консультаціями в сільську раду звернулося 2 особи, зокрема з питань житлового права та 

права соціального забезпечення. 
25 жовтня з метою розширення доступу до системи безоплатної вторинної правової 

допомоги, працівниками Старокостянтинівського місцевого центру було проведено виїзний 

прийом громадян в приміщенні Коржівської сільської ради Старокостянтинівського району. 

Під час прийому за правовими консультаціями звернулися четверо громадян. Основні 

питання, з якими зверталися громадяни, стосувалися порядку виплати кредитної 

заборгованості банку-правонаступнику, щодо порядку повернення надмірно сплаченої 

соціальної допомоги, переоформлення та продовження договорів оренди земельних ділянок 

(паїв), порядку нарахування субсидії. 

 

  
25 жовтня в рамках роботи мобільного консультаційного пункту Старокостянтинів-

ського місцевого центру працівником відділу “Теофіпольське бюро правової допомоги про-

ведено виїзний прийом громадян на базі Волице-Полівської сільської ради Теофіпольського 

району для надання правової допомоги та юридичних консультацій жителям громади. 
1 листопада фахівці Старокостянтинівського місцевого центру в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту провели виїзний прийом громадян на базі Огіївської 

сільської ради, що знаходиться у Старокостянтинівському районі. За час прийому до 

фахівців центру звернулися четверо громадян з питаннями щодо порядку сплати орендних 

платежів за землю,  стягнення аліментів, а також питаннями житлового права. 

1 листопада з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

жителів Теофіпольського району в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру начальником відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Оксаною Марків здійснено виїзд до села Гаврилівка Теофіпольського 

району, де проведено виїзний прийом громадян на базі сільської ради. Питання стосувались 

сімейного права та права соціального забезпечення, зокрема, звернулося три особи щодо 

наслідків позбавлення батьківських прав, порядку призначення субсидії та порядку виплати 

соціальної допомоги від держави. 

2 листопада в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру 

працівниками бюро проведено виїзний прийом громадян на базі Митинецької сільської  

ради для надання правової допомоги жителям сіл Митинці, Хотьківці, Заруддя. Під час 

перебування на виїзному прийомі працівниками бюро громадянам доведено до відома  

інформацію про діяльність відділу, роз’яснено порядок отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, та надано консультації жителям територіальних громад. 

 Для отримання консультацій звернулися троє громадян. Звернення, зокрема,  

стосувалися оформлення документів для отримання державної соціальної допомоги дітям 

війни та порядку безкоштовної приватизації земельних ділянок громадянами України. 
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8 листопада з метою розширення доступу до системи безоплатної первинної та вто-

ринної правової допомоги, працівники Старокостянівського місцевого центру провели 

виїзний прийом громадян в приміщенні Радковецької сільської ради Старокостянтинівсько-

го району. Під час прийому за правовими консультаціями звернулися четверо громадян. 

Основні питання, з якими зверталися громадяни, стосувалися порядку спадкування майна 

спадкоємцями другої черги, порядку перерахунку пенсії, переліку пільг, що надаються 

учаснику АТО, порядку нарахування субсидії. 

9 листопада в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру начальник відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» провела виїзний прийом громадян на базі Гальчинецької сільської ради 

Теофіпольського району для надання правової допомоги та юридичних консультацій 

жителям громади. 

15 листопада фахівці Старокостянтинівського місцевого центру провели виїзний 

прийом громадян у Ілляшівській сільській раді, що у Старокостянтинівському районі. З 

правовими питаннями звернулися четверо громадян, які отримали консультації та 

роз’яснення з питань земельного права, спадкового законодавства та з питань соціального 

забезпечення. Відвідувачам також роз’яснили порядок звернення за безоплатною 

вторинною правовою допомогою. 

 

 
15 листопада в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру 

працівники відділу провели виїзний прийом громадян на базі Михайловецької  сільської 

ради для надання правової допомоги та  правових консультацій жителям громад села 

Михайлівці, Мотрунки, Сушки. Під час перебування у сільській місцевості працівники 

бюро довели до відома  інформацію про діяльність відділу, роз’яснили порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та надали консультації жителям 

територіальних громад. Для отримання консультацій звернулися троє осіб. Звернення 

стосувалися соціального забезпечення та земельного права, а саме —  порушень положень 

договорів оренди землі, та  отримання державної  соціальної  підтримки дитині війни. 

22 листопада 2017 року з метою розширення доступу до системи безоплатної пер-

винної та вторинної правової допомоги фахівці Старокостянтинівського центру провели 

виїзний прийом громадян в приміщенні Стецьківської сільської ради Старокостянтинівсь-
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кого району. Під час прийому за правовими консультаціями звернулися троє громадян. Ос-

новні питання, якими цікавилися громадяни, стосувалися виду відповідальності за ухилен-

ня від сплати аліментів, порядку стягнення заборгованості за кредитним договором, поряд-

ку погодження документації з землеустрою. 

 

 
23 листопада відбувся виїзд мобільної групи з надання безоплатної правової 

допомоги жителям Красилівського району за участю начальника Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктора Худняка, директора  

Старокостянтинівського місцевого центру Олександра Петлюка, працівників відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” Старокостянтинівського місцевого центру та 

працівника центру. Так, учасники робочої групи здійснили прийом громадян у таких селах 

району: Кременчуки, Антоніни, Печеське, Чернелівка. Питання, які найбільше цікавили 

громадян, стосувалися порядку нарахування субсидій, порядку передачі земельної ділянки 

в суборенду, переоформлення та продовження договорів оренди земельної ділянки, порядку 

перерахунку пенсій, порядку поновлення договору оренди земельної ділянки тощо. 

24 листопада в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру начальниця відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Оксана Марків здійснила виїзд до селища Базалія Теофіпольського 

району для надання правової допомоги та юридичних консультацій жителям громади на 

базі Базалійської селищної ради. Зокрема, звернулися чотири особи з таких питань: за яких 

умов призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника; яка існує правова допомога 

потерпілим від насильства в сім’ї та який порядок державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. Упродовж роботи мобільного консультаційного пункту фахівець Бюро 

відвідала Базалійську ЗОШ І-ІІІ ступенів та Базалійський будинок-інтернат для громадян 

похилого віку, де у формі тематичних бесід присутнім працівникам зазначених закладів 

роз’яснено основні положення чинного законодавства у сфері безоплатної правової 

допомоги, порядок отримання такої допомоги, складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру, надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань, зокрема проблемних питань громади селища. Крім того, начальником відділу були 

роздані інформаційні буклети на правову тематику. 

28 листопада в рамках роботи мобільного консультаційного пункту працівниками 

відділу «Красилівського бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого 

центру проведено виїзний прийом громадян на базі  Лагодинецької сільської  ради для на-

дання правової допомоги жителям села Лагодинці. Під час прийому громадян працівника-

ми бюро доведено до відома  інформацію про діяльність відділу, роз’яснено порядок отри-

мання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та надано консультації жите-

лям територіальних громад. Для отримання консультацій звернулися двоє осіб. Звернення 

стосувалися оформлення документів для отримання державної соціальної допомоги дітям 

війни та порядок надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг населенню. 

06 грудня начальницею відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

місцевого центру Оксаною Марків проведено виїзд мобільного пункту консультування до 

села Карабіївка Теофіпольського району. 

06 грудня фахівці Старокостянтинівського місцевого центру провели виїзний 

прийом громадян у Чорнянській сільській раді Старокостянтинівського району. З 

правовими питаннями  звернулися четверо громадян, які отримали консультації та 
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роз‘яснення спадкового законодавства, а також з питань соціального забезпечення. 

Відвідувачам також роз‘яснили порядок звернення за отриманням безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

13 грудня в рамках роботи мобільного консультаційного пункту відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого начальником 

відділу Оксаною Карнась та заступником начальника Ігорем Мудем проведено виїзний 

прийом громадян  на базі Криворудківської сільської ради  для надання правової допомоги 

та юридичних консультацій жителям громади. Під час роботи виїзного прийому звернулися  

троє осіб. Звернення, зокрема, стосувалися оформлення спадщини, земельного права 

зокрема порушень договорів оренди землі та безкоштовної приватизації земельної ділянки. 

13 грудня в рамках роботи мобільного консультаційного пункту 

Старокостянтинівського місцевого центру з метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги жителів Теофіпольського району начальник відділу «Теофіпольське 

бюро правової допомоги»  провела виїзний прийом громадян на базі Новоставецької 

сільської ради Теофіпольського району. В основному питання стосувались права 

соціального забезпечення та сімейного права, зокрема, звернулися чотири особи з 

питаннями: на які державні виплати має право багатодітна мати; яка допомога передбачена 

одиноким матерям у 2017 році; які права та обов’язки має опікун по відношенню до 

дитини, та інше. 

 

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 ІV кварталу 2017 року 

забезпечено роботу дистанційних пунктів консультування: 

03 жовтня фахівець місцевого центру забезпечила роботу дистанційного 

консультативного пункту громадян в приміщенні Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення. 
За отриманням консультацій з правових питань звернулись троє громадян, яких 

цікавили питання скорочення тривалості виплат по безробіттю, визначення різниці між 

трудовим договором та договором цивільно-правового характеру, можливість звільнення 

працівника в період його тимчасової непрацездатності. 
17 жовтня відповідно до графіку роботи дистанційного консультаційного пункту на 

базі Старокостянтинівського міськрайонного центру зайнятості відбулося консультування 

громадян за участю спеціаліста місцевого центру. 

За час роботи пункту консультування до фахівця центру звернулося троє безробітних 

осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Питання, які з'ясовували громадяни 

стосувалися безоплатної передачі земельної ділянки із земель державної і комунальної 

власності, стягнення банком заборгованості за кредитним договором з членів сім'ї 

померлого боржника та питання щодо віку дитини, з  якого враховується її думка при 

вирішенні питання, що стосується її життя. 
26 жовтня начальник відділу правової інформації та консультацій 

Старокостянтинівського місцевого центру Ірина Вовнянко забезпечила роботу 

дистанційного консультативного пункту громадян в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної адміністрації. Під час 

прийому до фахівця звернулись троє мешканців м. Старокостянтинів, які отримали правові 

консультації та роз'яснення норм чинного законодавства з питань щодо встановлення факту, 

що має юридичне значення, порядку оформлення спадщини, виділення земельних ділянок 

учасникам АТО. 

26 жовтня інтегратором Старокостянтинівського місцевого центру Оксаною баляс-

ною на базі Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки проведено Skype-

консультування з жителями села Радківці на базі Радковецької сільської бібліотеки. Особи, 

що звертались, отримали роз’яснення щодо сплати відсотків сукупного доходу сім’ї для 

призначення субсидій за житлово-комунальні послуги, та порядку спадкування майна осіб 
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третьої черги споріднення. 

7 листопада працівники Старокостянтинівського місцевого центру забезпечили ро-

боту дистанційного консультативного пункту громадян в приміщенні Старокостянтинівсь-

кого міськрайонного центру зайнятості з метою розширення доступу до безоплатної право-

вої допомоги та можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення.  

9 листопада начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення ді-

яльності та персоналу Старокостянтинівського місцевого центру Віта Сучок провела при-

йом громадян в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Старокостянтинівсь-

кої районної державної адміністрації. За час прийму до фахівця звернулися троє громадян, 

які отримали правові консультації та роз‘яснення норм чинного законодавства з питань що-

до коштів, на які не може бути звернено стягнення, порядку оскарження рішення органу 

місцевого самоврядування та строків позовної давності, яка застосовується при стягненні 

неустойки. 

21 листопада фахівці Старокостянтинівського місцевого центру забезпечили роботу 

дистанційного консультативного пункту громадян в приміщенні Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості. Під час роботи консультативного пункту до працівників 

Центру звернулися троє громадян, які  цікавилися питаннями щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги і порядку надання послуг Місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Зацікавленим особам було надано інформацію про 

порядок призначення адвоката клієнтам центру. 
23 листопада начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру забезпечила роботу дистанційного консультативного пункту громадян в приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації. В ході прийому до фахівця звернулись троє мешканців 

Старокостянтинівщини, які отримали правові консультації та роз'яснення норм чинного 

законодавства з питань щодо встановлення факту родинних відносин, визнання особи 

безвісно відсутньою, та розірвання шлюбу. 
05 грудня начальник відділу представництва Старокостянтинівського місцевого 

центру абезпечила роботу дистанційного  консультаційного пункту в міському Центрі за-

йнятості. Під час роботи ДКП звернулися троє громадян з наступними питаннями:  земе-

льне право, трудове право (оформлення трудових правовідносин), цивільне право (оформ-

лення договору оренди нерухомого майна). Громадянам була надана кваліфікована юридич-

на консультація та проведене інформування про Всеукраїнський тиждень права і проект 

Міністерства Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

[1.2.] Створення системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі системи БПД 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників 

центру проведено наступні заходи: 

13 жовтня 2017 року було проведено оперативну нараду з працівниками місцевого 

центру за порядком денним: 

1. Про організацію роботи місцевого центру з питань ведення діловодства та стан 

дотримання працівниками вимог Інструкції з діловодства; 

2. Про стан проведення правопросвітницької роботи на території юрисдикції 

місцевого центру; 

3. Про організацію роботи мобільного консультативного пункту місцевого центру з 

питань безоплатної правової допомоги. 

 

10  листопада 2017 року було проведено оперативну нараду з працівниками 

місцевого центру за порядком денним: 

1.Про стан роботи місцевого центру  з НБВПД із зверненнями громадян. 

2.Про результати  роботи  МЦ щодо повноти  та якості  перевірки  актів  надання 

послуг адвокатів. 
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3.Про стан діяльності  відділу підтримки та розвитку інфраструктури щодо 

забезпечення  інформаційного ресурсу та належного використання  оргтехніки. 

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

5.Про  стан діяльності  відділу   “ Теофіпольське  бюро правової допомоги”. 

 

08 грудня  2017 року було проведено оперативну нараду з працівниками місцевого 

центру за порядком денним: 

1. Про результати роботи відділу правової інформації та консультацій. 

2. Про результати роботи відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами. 

3. Про стан взаємодії місцевого центру з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги. 

4. Про стан зберігання, витрачання матеріально-технічних ресурсів при забезпеченні дія-

льності місцевого центру. 

5. Про стан діяльності відділу представництва . 

 

27 жовтня з метою обміну досвідом між представниками органів місцевого самов-

рядування, органів виконавчої влади, державної системи безоплатної правової допомоги та 

неурядових громадських організацій в сфері покращення рівня доступу громадян до безо-

платної правової допомоги, а також розгляд найбільш актуальних питань захисту прав уча-

сників АТО та внутрішньо переміщених осіб забезпечено участь заступника начальника  

відділу «Красилівське бюро правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру 

у тренінгу для учасників АТО та провайдерів правової допомоги з метою підвищення пра-

вової обізнаності  щодо вирішення юридичних та психологічних проблем учасників АТО 

та членів їх сімей. Тренінг відбувався за ініціативи громадської організації “Подільська 

правова ліга” у. м. Хмельницький. 

 

 
 

01 грудня у Старокостянтинівському місцевому центрі відбулася робоча зустріч з 

адвокатами, які надають послуги в системі безоплатної правової допомоги. У заході взяв 

участь директор місцевого центру, працівники центру та начальник відділу забезпечення 

якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Ма-

рина Кулабіна. Директор Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр Петлюк проаналізував стан виконання доручень 

місцевого центру, наголосив на необхідності надання якісної правової допомоги клієнтам. 

Марина Кулабіна розповіла адвокатам про проект стандартів якості надання БВПД у циві-

льних та адміністративних справах. Начальник відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та роботи з адвокатами ознайомила присутніх з по-

рядком розподілу справ між адвокатами, які надають без-

оплатну правову допомогу у цивільних та адміністратив-

них справах. Учасники зустрічі обговорили інші актуаль-

ні питання, які виникають у адвокатів під час надання 

правової допомоги клієнтам. 

21 грудня працівники Старокостянтинівського місцевого центру взяли участь у 
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тренінгу, організованому ГО “Подільська правова ліга” на тему “Актуальні питання 

захисту прав учасників АТО на місцевому рівні”. Під час тренінгу фахівці взяли участь в 

обговоренні щодо важливих аспектів правової роботи під час взаємодії з учасниками АТО 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 
 
 На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, директором 

Центру взято участь у 2 засіданнях  щодо розгляду актуальних питань діяльності, а саме: 
18 жовтня 2017 року директор місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Петлюк взяв участь в засіданні керівної ради Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області за 

порядком денним: 
1. Підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за 9 місяців 2017 року. 
2. Дотримання фінансової дисципліни місцевими центрами надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 2017 році. 
3. Аналіз проведених Регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій 

області моніторингів діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (в тому числі відділів бюро правової допомоги). 
4. Різне. 

 

29 грудня  2017 року директор місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Петлюк взяв участь в засіданні керівної ради Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області за 

порядком денним: 

1. Підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги за 2017 рік. 

2. Планування роботи Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги на 2018 рік. 

3. Планування роботи керівної ради на 2018 рік та затвердження плану роботи керівної 

ради на 2018 рік. 

4. Різне. 

 
14 листопада фахівцями Старокостянтинівського місцевого центру, на чолі з 

директором місцевого центру згідно квартального плану заходів Старокостянтинівського 

місцевого центру на IV квартал 2017 року проведено моніторинг діяльності відділу  

“Красилівське бюро правової допомоги” з метою удосконалення роботи в напрямку 

правопросвітництва, діловодства та представництва в судах. За результатами моніторингу 

працівникам відділу були надані рекомендації та консультації щодо покращення роботи 

відділу, а також усуненню недоліків у якості консультування. 

15 грудня директор Старокостянтинівського місцевого центру та начальник відділу 

представництва на виконання квартального плану заходів Старокостянтинівського 

місцевого центру на IV квартал 2017 року здійснили моніторинг діяльності відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги”. Під час моніторингу надано методичну допомогу 

в частині оформлення справ згідно номенклатури, проведено бесіду з працівниками відділу 
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щодо необхідності надання згоди на обробку персональних даних осіб, які звертаються за 

послугами  до бюро. Також здійснено контрольну перевірку за усуненням недоліків за 

результатами попереднього моніторингу діяльності відділу. 

 

22 грудня робоча група у складі директора Старокостянтинівського місцевого 

центру Олександра Петлюка, начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксани Балясної, 

начальника відділу представництва Олександри Боровик, начальник відділу підтримки та 

розвитку інфраструктури Олександра Росади, здійснила моніторинг діяльності відділу 

“Теофіпольське бюро правовової допомоги” за період 20.09.2017 по 22.12.2017 року.  

Під час моніторингу увага робочої групи зверталась на порядок ведення 

номенклатурних справ у відповідності до Типової інструкції з ведення діловодства на 

підприємствах, установах, організаціях, порядку оформлення реєстраційних карток при 

прийомі громадян, справ по представництву в суді, наповнення інформаційних стендів 

актуальною інформацією, стану роботи техніки закладу та ін. 

Одночасно, директор Центру Олександр Петлюк здійснив особистий прийом 

громадян які звернулись за правовою консультацією по питанню позбавлення батьківських 

прав та порядку перерахунку пенсії. 

На завершення моніторингу, робоча група надала консультаційну та методичну 

допомогу начальнику бюро Оксані Марків та визначила пріоритети щодо покращення 

роботи Бюро в 2018 році. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 жовтня 2017 року по 29 грудня 2017 року місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 985 звернень клієнтів з них правових консультацій 900, 

письмових звернень 85.  

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 79  

рішенm про надання БВПД. На виконання вказаних  рішень видано 56 доручень адвокатам  

(4 доручення було скасовано ) та 23 - штатним працівникам для оформлення процесуальних 

документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 6 письмовим зверненням  у 

наданні БВПД було відмовлено. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів в ІV кварталі 2017 року 
№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перена-

правлень до 

інших 

провай-дерів 

БПД 
1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

326 278 48 0 

 Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

240 227 13 0 

3 Відділ 

«Красилівське  

бюро правової 

допомоги» 

419 395 24 0 

 Разом по МЦ 985 900 85 0 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного 147 (15,0%), сімейного 86 (8,8%), спадкового 105 (10,7%), соціального 

забезпечення 213 (21,7%), земельного 116 (11,8%), з інших питань 32 (3,3%), трудового 72  

(7,3%),  договірного 22 (2,2%), житлового 39 (4,0%), питань виконання судових рішень 84 

(8,6%), адміністративного 63 (6,4%), медичного 6 (0,2%) та з неправових питань 0 

(0,0%). 
 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 
Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років — 501 (50,9%); від 

18 до 35 років —154 (15,6%); понад 60 років — 329 ( 33,4%); до 18 років — 1 (0,1%).   
Більшість звернень від клієнтів надійшло від жінок — 571 звернень (58,0%), від 

чоловіків —414 (42,0 %).   

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

прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від малозабезпечених осіб 

(середньомісячний дохід особи не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 56 

(65,9%),  інвалідів - 21 (24,7%), ветеранів війни - 6 (7,1%) , внутрішньо переміщених осіб – 

2  (2,4 %), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 0 (0,0 %), діти-сироти – 

0 (0,0 %). 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком. 
 

   
 

Розподіл клієнтів  Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю. 
 

 

 

 
____________________________ 

 
 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

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

період було: 

● здійснено 39 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  30 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 223 

особи, в тому числі 120 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз'яснень 

до мобільних консультаційних пунктів та 103 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

● надано методичну допомогу 36 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 130  актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 97 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 24  інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 16 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро в ІV кварталі 2017 року 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, 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 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електрон-

них сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

39/120 30/103 36 97 16 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

12/31 15/59 12 32 5 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

11/43 6/18 12 28 6 

 

 

 


