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

сів системи, так і у співпраці з партнерами 

 
[1.1.]  Проведення правопросвітницьких заходів для жителів громади 

 
 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 
правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодав-
ства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності 
неповнолітніх, протягом ІV кварталу 2019 року Старокостянтинівським міс-
цевим центром  з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  
місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським бюро правової допомоги 
проведено 39 правопросвітницьких заходів у навчальних загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних закладах, бібліотеках зокрема: 
 

10 жовтня 2019 року урок гендерної 
рівності під назвою «Права та обов'язки кож-
ного з нас» провела заступниця начальника 
відділу правопросвітництва та надання безо-
платної правової допомоги для учнів 10-го 
класу Старокостянтинівської загальноосвіт-
ньої школи №8. Захід відбувся на базі Центру 
розвитку та підтримки громадських ініціатив 
«Агенція змін». Зі школярами обговорили, 

що означають поняття «гендер» та «гендерна рівність», наголошуючи на тому, 
що чоловіки й жінки в сучасному світі мають рівні права, можливості та 
обов‘язки. Юристка місцевого центру вказала на необхідність відмовитись від 
стереотипів, що склалися в суспільстві стосовно ролей чоловіка і жінки. 

16 жовтня 2019 року фахівці відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” від-
відали Антонінську спеціально загальноосві-
тню школу-інтернат Хмельницької обласної 
ради. Працівниками проведено правопросві-
тницькі бесіди з учнями 9-го та 7-го класів 
школи-інтернату на тему: “Права дитини в 
Україні”. Юристами бюро наголошувалось, 

що кожен має право на повагу честі та гідності, захист від насильства, повагу до 
приватного життя тощо. Акцентувалась увага, що з досягненням чатирнадцяти-
річного віку, неповнолітні можуть самостійно звертатись до суду за захистом 
своїх прав та інтересів. Серед учнів розповсюджено інформаційні буклети. 
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17 жовтня 2019 року фахівчині місце-
вого центру провели урок гендерної освіти 
для учнів 10-11 класів Староостропільського 
навчально-виховного об'єднання «Дошкіль-
ний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів, гімназія». Увагу старшокласників зо-
середили на проблемах, пов'язаних з гендер-
ною рівністю. Під час уроку фахівчині міс-
цевого центру торкнулися теми кібербулінгу 
або агресії в інтернеті. Ознайомили учнів з поняттям “кібербулінг”, типами по-
ведінки, які для нього характерні та зауважили на видах відповідальності за 
здійснення протиправних дій. 

21 жовтня 2019 року фахівці відділу пра-
вопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги, в рамках загальнонаціонального пра-
вопросвітницького проєкту “Я МАЮ ПРАВО!”, 
провели лекцію для студентів Старокостян-
тинівського професійно-технічного ліцею на те-
му: “Домашнє насильство: причини, ознаки, ме-
тоди попередження”. Під час лекції студентів 
ознайомили з українським законодавством, яке 
регулює відносини суб’єктів домашнього 
насильства, зупинились на формах домашнього 
насильства та спеціальних заходах, які застосовуються до кривдника.  Розповіли 
і про те, який захист гарантовано постраждалим від домашнього насильства, де 
і як отримати допомогу. По завершенню лекції  фахівці місцевого центру ор-
ганізували показ відеороликів, які наочно закріпили отриманні знання. 

23 жовтня 2019 року начальником 
відділу “Красилівське бюро правової допо-
моги” на запрошення директора Красилівсь-
кої центральної районної бібліотеки для уч-
нів 9-го класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №4 проведено, в рамках тижня право-
вих знань, лекцію на тему: “Ми маємо пра-
во”. Захід відбувся на базі Красилівської 
центральної районної бібліотеки. Під час 
правопросвітницької зустрічі присутні ознайомились із ключовими позиціями 
Закону України “Про охорону дитинства”, Конвенцією про права дитини, розді-
лом ІІ Конституції України. Увагу школярів акцентовано на відповідальності за 
вчинення правопорушень особами, що не досягли повноліття. 

25 жовтня 2019 року одразу дві важливі теми – булінг та ґендерна рів-
ність – порушили фахівчині відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги, під час зустрічі зі слухачами «Школи лідерства», яка функ-
ціонує на базі Центру розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція 
змін». Тематичні бесіди «Булінг: як запобігти та чим зарадити» та «Ґендерна рі-
вність — не фемінізм. Ламаємо хибні патерни», що відбулись за участі тренер-
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ки Школи Анни Ліщук, зумовили жваве обговорення серед підлітків. Під час 
зустрічі йшлося про поняття булінгу та роль у критичних ситуаціях справжньо-
го лідера, який має протидіяти вчиненню протиправних дій, про обов‘язок не 
замовчувати факти цькування. Разом із юристками школярі окреслили коло 
осіб, які можуть зарадити при виникненні проблеми булінгу в шкільному сере-
довищі, проаналізували конкретні ситуації, завдяки чому навчилися відрізняти 
цькування від конфлікту. Заняття передбачало як групову, так і індивідуальну 
роботу. 

У другій частині зустрічі обговорювали тему ґендерної рівності. Учні 
з’ясували, що ролі чоловіків і жінок у суспільстві є однаково важливими. А в 
результаті обговорення дійшли висновку, що застарілі стереотипи стали неакту-
альними в сьогоднішньому суспільстві. Та найголовніше — підлітки засвоїли, 
що ґендерна рівність — це рівність ролей чоловіків і жінок у суспільстві. 

13 листопада 2019 року начальниця відділу 
організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з її надавачами провела правоп-
росвітницький захід у Сковородківському навчально-
виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад». Юристка 
поспілкувалася зі школярами 6-8 класів на тему 
булінгу у школі. В інтерактивній формі діти з'ясува-
ли, що називають булінгом, як його розпізнавати та 
що робити, якщо стали свідком чи жертвою цькуван-
ня. Особливу увагу фахівчиня центру зосередила на 
відповідальності за вчинення цього виду насильства. 

19 листопада 2019 року, в рамках загальнонаціонального правопросвіт-
ницького проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», начальником відділу “Красилівське бюро 
правової допомоги” проведено два правопросвітницькі заходи, а саме лекції з 
учнями 4-6-х та 7-х класів Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Заходи прис-
вячені темі протидії домашньому насильству. Зі школярами детально з’ясували 
зміст поняття домашнього насильства та види насильства. Фахівець бюро пояс-
нив, на які категорії осіб поширюється дія законодавства та які спеціальні захо-
ди і відповідальність визначає законодавство стосовно особи, що вчинила до-
машнє насильство. Присутні жваво ставили питання щодо адміністративної і 
навіть кримінальної відповідальності. Зокрема, працівник бюро надавав 
відповіді на питання школярів, що стосувались відповідальності неповнолітніх 
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за вчинення правопорушень. Загалом лекції проведені фахівцем відвідали 
близько 150 учнів, серед яких розповсюджено буклети проєкту “Я маю право” з 
теми “Як протидіяти домашньому насильству” та буклети з контактами бюро 
правової допомоги. 

19 листопада 2019 року інтеграторка Старо-
костянтинівського місцевого  центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги, спільно з 
працівниками служби у справах дітей Старокостя-
нтинівської РДА та Старокостянтинівського рай-
онного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді провела відкриті уроки для учнів Левківсь-
кої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Старо-
остропільського навчально-виховного об'єднання 
"Дошкільний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, гімназія" на тему: “Юридичні аспекти 
протидії булінгу в учнівському середовищі”. Під 
час правових уроків фахівчиня місцевого центру 
ознайомила учнів навчальних закладів з поняттям 
булінгу, його формами та видами. Спільно з учня-
ми розбирали в деталях причини виникнення дано-
го протиправного діяння та види відповідальності 
за булінг. Юристка місцевого центру також органі-
зувала та провела інтерактивну правову гру 
“Брейн-ринг”, де школярі змагались між собою на 
знання основних положень Конституції України. 

21 листопада 2019 року начальник відділу «Красилівське бюро правової 
допомоги» відвідав зібрання юридичної групи на базі Красилівської дитячої бі-
бліотеки з нагоди 60-ти річчя прийняття Генераль-
ною Асамблеєю ООН декларації прав дитини. Зу-
стріч також відвідали 25 учнів 5-Б класу Красилів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Це надало чудову 
можливість познайомити дітей із принципами, що 
затверджені декларацією. Особлива увага приділе-
на принципу захищеності від усіх форм недбалого 
ставлення, жорстокості та експлуатації. Діти озна-
йомились з формами домашнього насильства та 
спеціальними заходами щодо протидії йому.    
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25 листопада 2019 року фахівчині Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у тре-
нінгу “Аліса в Задзеркаллі”, що був організований Старокостянтинівським мі-

ським кризовим центром як форма первин-
ної профілактики домашнього насильства 
для студентів Старокостянтинівського про-
фесійно-технічного ліцею в рамках Всеук-
раїнської акції “16 днів проти насильства”. 
Під час тренінгу фахівчині місцевого цент-
ру зосередили увагу студентів на формах 
захисту та протидії домашньому насильст-
ву, які пропонує національне законодав-

ство, а також розповіли порядок звернення до суду про видачу обмежувального 
припису стосовно кривдника, розповіли, що є доказами у даній справі.  

26 листопада 2019 року фахівчині 
місцевого центру відвідали Решнівецький 
навчально-виховний комплекс «Загально-
освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад», де розповіли учням 5-
8 класів, які права гарантує їм українське 
законодавство, як можна скористатися ци-
ми правами та відстояти їх при потребі. 
Для кращого засвоєння інформації діти ра-
зом із фахівчинею центру виконали кілька 

практичних вправ. Говорили також на тему протидії насильству в учнівському 
середовищі.  

27 листопада 2019 року інтеграторка 
місцевого  центру взяла участь у засіданні  
правознавчого клубу “Ти і закон” на базі 
Старокостянтинівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3, під час якого об-
говорили тему насильства в учнівському 
середовищі, його причини, наслідки та ви-
ди відповідальності. В ході засідання клу-

бу, учнів ознайомлено з поняттям домашнього насильства, факторами, які впли-
вають на вчинення насильства, з можливими наслідками, які наступають для ді-
тей в разі не повідомлення про протиправну дію, роз’яснено, що робити у випа-
дках насильства у сім'ї та куди звертатися.  

28 листопада 2019 року начальник 
Красилівського бюро правової допомоги 
спільно із начальником Красилівського 
районного відділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану, Ольгою Заярнюк, на 
базі Красилівської центральної районної 
бібліотеки провели зустріч-лекцію для уч-
нів 9-А класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ сту-
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пенів №1 на тему: “Гендер і людина, гендер і робота”. Спільно із дітьми сфор-
мовано визначення статі та гендеру, підкреслена різниця між ознаками цих по-
нять. Обговорено гендерні стереотипи, визначено їх вплив на формування осо-
бистості та подальший розвиток громадянина у суспільстві, обрання професії, 
досягнення в кар’єрному зрості. 

28 листопада 2019 року заступник 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги, в 
рамках акції “16 днів проти насильства” 
провела для учнів 7-11класів Пашковецько-
го  НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів – дошкільний навчальний заклад” лек-
цію на тему: “Булінг: причини, наслідки, за-
побігання та відповідальність за новим за-
конодавством”. Під час лекції учнів ознайомлено з видами, формами, ознаками 
булінгу, наслідками до яких призводить шкільне насилля, видах відповідальнос-
ті, які застосовуються  до кривдника та акцентувала увагу на алгоритмі притяг-
нення до відповідальності за вчинення булінгу. 

29 листопада 2019 року заступниця на-
чальника відділу «Теофіпольське бюро право-
вої допомоги» спільно з працівником сектору 
превенції Теофіпольського відділення поліції , 
Петром Яцюком, та психологом  відділу освіти 
Теофіпольської РДА, Наталією Бех, організу-
вали захід на базі Михиринецької  ЗОШ І-ІІ 
ступенів для учнів та батьків. В рамках акції 
«16 днів проти насильства» проведено лекцію 
на тему: «Стоп боулінг». Фахівці обговорили 
питання шкільного цькування, а саме: що таке 
булінг?, що робити якщо ви стали свідком бу-
лінгу?, що таке кібербулінг?, куди звертатися, 
якщо ви стали жервою булінгу?, яка відповіда-
льність перебачена за булінг? По закінчені за-
ходу організовано робочу зустріч з директором Михиринецької ЗОШ I-II ступе-
нів, Людмилою Яблонською, під час якої розглянули порядок дій керівництва 
навчального закладу при виявлені фактів булінгу.  

Того ж дня фахівчиня Старокостянти-
нівського місцевого центру з надання безопла-
тної вторинної правової допомоги взяла участь 
у проведенні інформаційної хвилинки для уч-
нів 6-х класів Старокостянтинівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 7. Тема захо-
ду: “Зміни життя — зупини насильство”, захід 
проведено в рамках Всеукраїнської акції “16 
днів проти насильства”. Під час заходу юрист-
ка Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги звернула увагу учнів на методи захисту та протидії домаш-
ньому насильству, а також обговорила з учнями негативні наслідки насильства, 
яке чиниться під час навчального процесу — булінгу. Учні переглянули відео-
ролик, обговорили ролі учасників та засвоїли різницю між булінгом та конфлік-
том. 

“Скажемо булінгу - НІ!” – саме під таким гаслом 05-06 грудня 2019 року 
фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, в рамках всеукраїнської акції “16 днів проти насиль-
ства”, провели правопросвітницькі заходи присвячені акції “16 днів проти наси-
льства”. Фахівці провели ряд правових уроків для учнів 8-9-х, 9-го та 11-го кла-
сів Старокостянтинівського ліцею імені М.С. Рудяка. Школярам запропоновано 
до перегляду відеоролики, плакати та буклети на дану тематику. Увагу школярів 
зосередили і на відповідальності, яка передбачена за факти вчинення булінгу. 
Для кращого засвоєння інформації, фахівчині місцевого центру в ігровій формі 
розглянули з дітьми види та ознаки булінгу. Школярі активно долучалися до ро-
змови, відповідали на запитання та виконували завдання. Запропоновано одним 
із завдань для одинадцятикласників визначити заходи протидії булінгу, які мож-
на впровадити на рівні держави, школи, класу та учня. Старшокласники на від-
мінно справилися із завданням.  

Юристки місцевого центру нагадали, куди звертатись у разі цькування та 
надали тематичні буклети «Твої права – твій надійний захист» та “Зупинимо бу-
лінг разом” із контактними даними найближчого місцевого центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги.  

10 грудня 2019 року відзначали Всеукраїнський день БПД, встановлений 
з нагоди прийняття Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декла-
рації прав людини. І саме цього дня працівники Старокостянтинівського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели низку 
заходів, які мали на меті привернути увагу громадськості до права кожного на 
безоплатну правову допомогу.  

 Так, до Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги завітали учні 8-го класу Старокос-
тянтинівського ліцею імені М.С. Рудяка. Пі час 
візиту учні познайомилися з передумовами та 
етапами становлення системи безоплатної пра-
вової допомоги, дізналися, яким чином відбува-
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ється консультування громадян, спробували себе у ролі клієнта місцевого цент-
ру, користувалися платформою правових консультацій «WikiLegalAid». Юрист-
ки місцевого центру детально пояснили гостям основні напрямки діяльності 
роботи місцевого центру, розповіли про порядок реалізації прав, підстави та 
державні гарантії щодо надання правової допомоги, визначені в Законі України 
«Про безоплатну правову допомогу». Окрім того, юристи пояснили, як захища-
ти свої права у повсякденному житті, а також шляхи правового виходу із склад-
них правових ситуацій.  

 Того ж дня головний спеціаліст відді-
лу “Красилівське бюро правової допомоги” 
провела “день відкритих дверей” для учнів 
7-Б класу Красилівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1. Діти ознайомились 
із порядком надання безоплатної первинної 
та вторинної правової допомоги, графіком 
роботи відділу, посадовими обов’язками 
працівників. Кожному із учнів вручено буклет про права дітей. 

 Начальник відділу “Красилівське бю-
ро правової допомоги” відвідав Державний 
професійно-технічний навчальний заклад 
“Красилівський професійний ліцей” та з на-
годи  проголошення Загальної декларації 
прав людини провів урок на тему: “Права 
людини”. Спільно із студентами обговорено 
ключові статті декларації прийнятої в 1948 році, її значення у формуванні між-
народного права та вплив на національне законодавство України. Студенти та-
кож дізналися про систему безоплатної правової допомоги та порядок доступу 
до права та правосуддя усіх категорій громадян. 

 А фахівцями Теофіпольського бюро 
правової допомоги з учнями 10-11 класів 
Поляхівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
колегіум» проведено бесіду на тему: «Права 
дитини». Зі старшокласникками обговорили 
основположні права та свободи людини, зо-
крема й права та обов'язки дитини в нашій 
країні та як захищаються права і свободи 
людини в Україні і світі. Наприкінці заходу кожен учень одержав паспорт прав 
дитини, як свідчення правової обізнаності.  

 12 грудня 2019 року інтеграторка мі-
сцевого центру, в рамках Всеукраїнського 
тижня права провела тематичний урок для 
учнів 8-го класу Старокостянтинівського лі-
цею імені М.С. Рудяка на тему: “Гарантії 
прав та свобод неповнолітніх”. Під час уро-
ку юристка ознайомила учнів з національ-
ними та міжнародними нормативно-правовими актами, які регулюють питання 
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щодо захисту прав дитини, розказала, які є види гарантій захисту прав дитини 
та  зупинилась на тих органах держави, які здійснюють їх захист. Також для 
учнів ліцею фахівець місцевого центру організувала і провела брейн-ринг “Я і 
мої права”.  

 13 грудня 2019 року фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
провели тематичний урок для учнів Новоста-
вецького ліцею на тему: «БПД на захисті 
прав дитини». Що таке безоплатна правова 
допомога? Як держава захищає права дітей? 
Чи може дитина сама звернутись за отри-
манням правової допомоги? На цих та багато 
інших питаннях акцентували увагу фахівчині 

бюро під час уроку. Представляючи систему БПД, заступник начальника відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» пояснила, що відповідно до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» абсолютно всі діти мають право 
на безоплатну вторинну правову допомогу, що полягає в отриманні захисту, 
представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального 
характеру. Її надають юристи місцевих центрів з надання БВПД, а також адво-
кати, які співпрацюють із місцевими центрами. Послуги юристів та адвокатів 
оплачує держава. Спеціалістами наголошено, що для отримання такої допомоги 
разом з дитиною до відділу повинен звернутися її законний представник: бать-
ки, опікуни, усиновителі, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки. 

 17 грудня 2019 року, перебуваючи в 
сільській місцевості фахівці Теофіпольсько-
го бюро правової допомоги відвідали Воли-
це-Полівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, де з учня-
ми-старшокласниками проведено бесіду на 
тему: «Зупинимо булінг разом». Обговорили 
поняття булінгу та кібербулінгу, алгоритм 
дій, якщо учень став свідком чи жертвою 
булінгу, а також школярі дізналися, яка від-

повідальність передбачена за цькування. 
 18 грудня 2019 року у Печеській за-

гальноосвітій школі І-ІІІ ступенів Красилів-
ського району фахівцями бюро проведена 
бесіда з учнями 8-11класів. В активній фор-
мі обговорили зі школярами види булінгу та 
методи протидії проявам насильства під час 
навчального процесу. Дітям також 
роз’яснено основні права та способи їх за-

хисту, ознайомлено з послугами, що надаються бюро правової допомоги, по-
рядком надання безоплатної вторинної правової допомоги дітям. В користуван-
ня учням надано друковані матеріали на тему захисту прав дітей. 
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З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-
вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-
ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 
осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-
крема: 

 

09 жовтня 2019 року заступниця нача-
льника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги взяла 
участь у семінарі для безробітних громадян, 
який організовано на базі Старокостянтинів-
ської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Під час 
проведення заходу фахівчиня повідомила присутнім про види послуг, які можна 
отримати в центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги та акцен-
тувала увагу громадян на коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 
допомогу. По завершенні семінару відбувся діалог у формі “питання-відповідь”, 
під час якого присутні отримали відповіді на актуальні питання правового ха-
рактеру. Громадянам також надано друковані матеріали на правову тематику. 

31 жовтня 2019 року юристки відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
взяли участь у проведенні спільного профін-
формаційного семінару для безробітних осіб з 
інвалідністю. Семінар проводився членами 
клубу «Правова абетка» на базі Теофіпольсь-
кої районної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості. Зокрема, присутнім заходу 
роз’яснено порядок призначення субсидії та її виплати у період опалювального 
сезону. Окрім цього, фахівчинею бюро роз’яснено норми чинного законодавст-
ва, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу. На заве-
ршення семінару, за консультаціями з правових питань до фахівця звернулися 
п’ять громадян, зокрема з питань житлового, сімейного та спадкового права. 
Правником надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства та розповсю-
джено інформаційні буклети на правову тематику. 

05 листопада 2019 року заступниця 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової взяла участь в 
профорієнтаційному семінарі для безробіт-
них громадян, що проводився на базі Старо-
костянтинівської міськрайонної філії Хмель-
ницького обласного центру зайнятості. Фахі-
вчиня місцевого центру виступила з темою: 
“Порядок звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги“. 
Присутнім роз’яснено коло суб’єктів, які можуть звернутись за отриманням пе-
рвинної та вторинної правовою допомогою до місцевого центру, в які терміни 
надається така допомога, а також ознайомилено з переліком документів для 
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підтвердження належності особи до категорії осіб, які мають право на безопла-
тну вторинну правову допомогу. 

21 листопада 2019 року фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
взяли участь у проведенні спільного профін-
формаційного семінару для безробітних осіб, 
а саме учасників АТО. Семінар проводився 
членами клубу «Правова абетка» на базі Тео-
фіпольської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Зокрема, прису-
тнім заходу роз’яснено порядок відшкодуван-

ня грошової компенсації за невикористану відпустку. Крім цього, спеціалістом 
бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право грома-
дян на безоплатну правову допомогу.  

03 грудня 2019 року заступник нача-
льника відділу правопросвітництва та на-
дання безоплатної правової допомоги взяла 
участь в профорієнтаційному семінарі для 
осіб з інвалідністю на базі Старокостянти-
нівської міськрайонної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. В рамках захо-
ду фахівчиня місцевого центру ознайомила 

громадян з місією, баченням та цінностями системи безоплатної правової до-
помоги, видами безоплатної правової допомоги, також детально зупинилась на 
категоріях осіб, яким місцевий центр забезпечує надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, а також на алгоритмі отримання такої допомоги. Під час 
обговорення проблемних питань громадян, юристка надала кваліфіковані від-
повіді на питання осіб з інвалідністю. 

09 грудня 2019 року фахівці відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” на 
базі Красилівської районної філії Хмельни-
цького обласного центру зайнятості взяли 
участь у профорієнтаційному семінарі для 
учасни-ків АТО, за участі представника під-
розділу Хмельницького зонального відділу 
військової служби правопорядку в ЗСУ. Те-

мою розмови стало питання орієнтації на службу в збройних силах України. 
Насамперед юристи бюро правової допомоги роз’яснили, що ветерани війни, 
зокрема учасники АТО/ООС, є однією із ключових категорій клієнтів системи 
безоплатної правової допомоги згідно ст. 14 ЗУ “Про безоплатну правову до-
помогу”. Присутнім повідомлено, що у бюро правової допомоги учасники АТО 
можуть отримати безкоштовні правові консультації, а при потребі – скориста-
тися послугами адвоката або фахівця системи для захисту і представництва ін-
тересів у суді. 
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12 грудня 2019 року фахівці відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги взяли участь у проведенні спільного 
профінформаційного семінару для безробіт-
них осіб. Семінар проводився членами клубу 
«Правова абетка» на базі Теофіпольської 
районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості за участі начальни-
ка Теофіпольського відділу обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Любові Шеремети. Прису-
тнім заходу роз’яснено питання щодо реалізації і захисту прав людини, а саме 
види прав і свобод людини. Юристами бюро правової допомоги в свою чергу 
роз’яснено норми законодавства, що забезпечують право громадян на безопла-
тну правову допомогу. 

 
З метою надання допомоги у вирішені правових проблем осіб з вадами 

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

 

04 жовтня 2019 року, в рамках загаль-
нонаціонального правопросвітницького проєк-
ту “Я МАЮ ПРАВО!”, на базі Красилівського 
районного територіального центру соціального 
обслуговування головний спеціаліст відділу 
”Красилівське бюро правової допомоги” про-
вела тематичну бесіду на тему: “Основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю”. 
Під час виступу спеціаліст ознайомила при-
сутніх з основними положеннями Закону України “Про основи соціальної за-
хищенності осіб з інвалідністю в Україні”, зупинилась на видах послуг, які 
надаються безоплатно особам з інвалідністю. По завершенню заходу присутні 
отримали інформаційні буклети системи БПД.  

03 грудня 2019 року заступник началь-
ника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» провела зустріч із особами, які ма-
ють вади зору на базі Теофіпольської територі-
ально-первинної організації українського то-
вариства сліпих. Юристкою відділу роз’яснено 
основні норми Закону України «Про безоплат-
ну правову допомогу» в частині отримання бе-
зоплатної первинної правової допомоги та до-
ступу до безоплатної вторинної допомоги осіб 
з інвалідністю по зору. Надано відповіді на питання що стосуються переліку 
пільг встановлених Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні». Проведено також робочу зустріч із секретарем громад-
ської організації, Валентиною Михальчук. 
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З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері безоплатної пра-
вової допомоги, соціального захисту, освіти, та пенсійного забезпечення в 
трудових колективах та територіальних громадах працівниками Старокос-
тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме: 

 

02 жовтня 2019 року, в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проєкту “Я МАЮ ПРАВО!”, начальником відді-
лу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги спільно зі спеціалістами 
відділу пробації та спеціалісткою сектору з пи-
тань юридично-правової роботи Управління со-
ціального захисту населення виконавчого комі-

тету Старокостянтинівської міської ради проведено тематичну бесіду, в рамках 
інформаційної кампанії «Чесна платіжка». Учасниками заходу обговорено пи-
тання правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової 
енергії та права на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка надається для по-
гашення витрат за оплату житлово-комунальних послуг. 

11 жовтня 2019 року, в межах загально-
національного правопросвітницького проєкту 
«Я МАЮ ПРАВО!» та у зв’язку з наближенням 
опалювального сезону, начальником відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” в при-
міщенні Красилівської житлово-експлуатаційної 
контори проведена інформаційна година з пра-
цівниками Красилівської ЖЕК. Зустріч дала 

можливість обговорити останні актуальні зміни щодо спрощення порядку 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива. Крім цього присутнім роздано буклети на правову тематику. 

11 жовтня 2019 року заступник началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги з педагогічним 
колективом навчального закладу проведено ін-
формаційну годину на тему: “Профілактика і 
вирішення конфліктів під час булінгу з викори-
станням медіації. Юридичний аспект”. При-

нагідно фахівчиня місцевого центру розповіла присутнім про порядок 
нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та права грома-
дян на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення вит-
рат з оплати житлово-комунальних послуг. По завершенню заходів всім учасни-
кам наданні буклети проєкту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
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16 жовтня 2019 року, під час перебу-
вання з робочим візитом у смт Теофіполь, ди-
ректором місцевого центру, Олександром Пет-
люком, та заступником директора, Мариною 
Цісар, проведено тематичну бесіду з працівни-
ками Центру надання адміністративних послуг 
Теофіпольської РДА. Під час зустрічі сторони 
обговорили співпрацю між центрами, яка пе-
редбачає організацію роботи дистанційних пу-
нктів консультування громадян. Адже одним із завдань, що ставить перед собою 
система БПД, є постійне розширення точок доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги, зокрема й через роботу дистанційних пунктів консультуван-
ня у центрах надання адміністративних послуг. У такий спосіб кожен, хто по-
требуватиме юридичних порад щодо реалізації своїх прав, зможе їх оперативно 
отримати. Під час бесіди говорили також про правопросвітницьку кампанію 
“Відповідальне батьківство”, в рамках якої висвітлюються питання підстав та 
порядку нарахування аліментів, правил виїзду з дитиною за кордон, порядку 
отримання податкової знижки на навчання, порядку отримання послуги 
“Муніципальна няня”. 

07 листопада 2019 року інтеграторка 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допо-
моги організувала і провела на базі Старокос-
тянтинівської центральної районної бібліоте-
ки, для трудового колективу, лекцію на тему: 
“Особливості надання допомоги постражда-
лим від домашнього та гендерно зумовленого 
насильства”. Під час заходу учасники розглянули як розпізнати прояви домаш-
нього та гендерно зумовленого насильства. Обговорили фактори, які впливають 
на насильство, обмінялись думками, щодо ідентифікації постраждалих від до-
машнього насильства та зупинились на видах відповідальності за протиправні 
дії з боку кривдника. По завершенню заходу юристка місцевого центру розпові-
ла про правові послуги, які можуть отримати громадяни звернувшись до Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та нагадала про роботу інформаційної платформи правових консуль-
тацій «WikiLegalAid». 

 15 листопада 2019 року інтеграторка 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допо-
моги, в рамках загальнонаціонального правоп-
росвітницького проєкту “Я МАЮ ПРАВО!”, на 
базі архівного сектору Старокостянтинівської 
РДА для працівників установи та запрошених 
працівників трудового архіву Старокостянтинівської районної ради організувала 
і провела тематичну бесіду на тему: “Особливості надання допомоги постраж-
далим від домашнього та гендерно зумовленого насильства”. Захід відбувся з 
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метою ознайомлення громадян із загальним контекстом проблеми домашнього 
насильства та описом ситуації в Україні. Учасники заходу розпізнавали вектори, 
фактори, які впливають на вчинення домашнього насильства, обговорили нас-
лідки такого насильства та ознайомились з видами відповідальності за проти-
правні дії. Принагідно учасників заходу ознайомлено з видами правових послуг 
безоплатної правової допомоги. 

21 листопада 2019 року на базі Старо-
костянтинівського місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги 
організовано і проведено круглий стіл із пра-
цівниками Старокостянтинівського відділу 
поліції ГУНП у Хмельницькій області та 
Старокостянтинівського міського кризового 
центру на тему: «Особливості застосування 

термінового заборонного та обмежувального приписів у випадку вчинення до-
машнього та гендерно зумовленого насильства”. Директор місцевого центру, 
Олександр Петлюк, презентував результати роботи місцевого центру в напрям-
ку надання безоплатної правової допомоги постраждалим від вчинення домаш-
нього та гендерно зумовленого насильства. Учасниками заходу обговорено пи-
тання стосовно спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, 
проаналізували роботу щодо взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству та ознайомились із судовою 
практикою щодо видачі та продовження обмежувального припису. 

25 грудня 2019 року заступником на-
чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-
вової допомоги» на базі служби у справах ді-
тей Теофіпольської районної державної адмі-
ністрації, з нагоди Всеукраїнської акції «16 
днів проти насильства», проведено тематичну 
бесіду з трудовим колективом щодо ефектив-
ної співпраці між суб’єктами у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству, 

надання допомоги та захисту постраждалим особам. Під час зустрічі фахівець 
бюро правової допомоги ознайомила присутніх з основними положеннями За-
кону України “Про безоплатну правову допомогу”, звернула увагу на категорії 
осіб, які мають право на таку допомогу. 

27 листопада 2019 року в Теофіполь-
ському районному центрі соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді проведено круглий 
стіл на тему: «Запобігання та протидія до-
машньому насильству», участь у якому взяла 
заступнциця начальника відділу «Теофіполь-
ське бюро правової допомоги». Захід покли-
каний привернути увагу громадськості до ак-

туальних для суспільства проблем подолання домашнього насилля, протидії 
жорстокого поводження з дітьми. В обговоренні заявленої тематики заходу взя-



18 
 

ли участь представники соціальних служб теофіпольського району, поліції та 
пробації. Учасниками активно обговорено норми діючого законодавства щодо 
покарання осіб, які вчиняють насильство, проведення корекційної роботи із 
кривдниками, підтримка жертв, які постраждали від домашнього насильства та 
надання їм безоплатної правової допомоги.  

03 грудня 2019 року фахівці відділу пра-
вопросвітництва та надання безоплатної право-
вої допомоги з метою покращення співпраці, 
підвищення рівня обізнаності про різні форми 
домашнього насильства, способи їх подолання, 
взяли участь у семінарі, організованому дирек-
тором Старокостянтинівського міського кризо-
вого центру, Людмилою Сослюк. Під час зустрі-
чі присутні обговорили поточні та перспективні потреби громади стосовно ви-
рішення проблеми домашнього насильства та можливі шляхи її вирішення, об-
говорили напрямки подолання насильства та дитячої агресії у навчальних за-
кладах, а також алгаритм надання правової допомоги жертвам домашнього на-
сильства.  

 05 грудня 2019 року фахівці відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” прове-
ли тематичну бесіду для сільського голови та 
секретаря Севрюківської сільської ради, що на 
Красилівщині щодо надання безоплатної пер-
винної правової допомоги органами ОМС, а та-
кож роз’яснено про категорії осіб, що мають 
право на безоплатну вторинну правову допомо-
гу. Учасники заходу отримали для ознайомлення друковані матеріали правового 
характеру. 

10 грудня 2019 року у Всеукраїнський день без-
оплатної правової допомоги, що приурочений до Дня 
прав людини, директор Старокостянтинівського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Олександр Петлюк, поділився особливо-
стями роботи системи БПД під час неформальної 
бесіди за кавою. «Людина, яка опинилася в складній 
життєвій ситуації має право отримати від держави 
юридичний захист», – з таких слів розпочав захід, 
Олександр Петлюк. До участі в розмові долучилися 

партнери, а саме начальник Старокостян-
тинівського міськрайонного сектору філії 
державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області, Ольга Козачук, з 
якими налагоджена активна взаємодія, адво-
кат, що співпрацює з системою безоплатної 
правової допомоги та журналісти. Про те, як 
працювали адвокати ще з початку створення 
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системи безоплатної правової допомоги, які позитивні зміни відбулися відтоді 
розповів адвокат, Віталій Кравчук. Під час неформального спілкування обгово-
рили становлення та розвиток безоплатної правової допомоги, основні завдан-
ня, пріоритети та виклики, що стоять перед системою та перспективи подаль-
шої співпраці. 

Того ж дня спеціалістами Теофіполь-
ського бюро правової допомоги проведено 
бесіду з педагогічним колективом Поляхівсь-
кого НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – колегіум» із 
питань реалізації та захисту прав людини на 
тему: «Загальна декларація прав і свобод лю-
дини. Всі види прав і свобод людини. Як за-

хищаються права і свободи людини в Україні і світі». Присутніх поінформовано 
про види послуг безоплатної правової допомоги, хто має право на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок держави та розповсюдже-
но інформаційні буклети на правову тематику. 

17 грудня 2019 року фахівцями відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги на базі Пеньківської сіль-
ської ради Старокостянтинівського району 
проведена робоча зустріч із трудовим колек-
тивом сільської ради на тему: «Право на без-
оплатну правову допомогу в Україні». Під 
час тематичної зустрічі ознайомили при-
сутніх з основними положеннями Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», звернули увагу на категорії осіб, 
які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та зробили акцент 
на умовах та обмеженнях щодо її отримання.  
 

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

 

 04 жовтня 2019 року заступник нача-
льника відділу правопросвітництва та надан-
ня безоплатної правової допомоги взяла уч-
асть у засіданні координаційної ради з питань 
сім‘ї, гендерної рівності, демографічного ро-
звитку, запобігання домашньому насильству 
та протидії торгівлі людьми, що відбулася під 
головуванням заступника Старокостянтинів-

ського міського голови Валентини Камінської на базі Територіального центру 
соціального обслуговування. На засіданні розглядалися питання про заходи що-
до запобігання та протидію домашньому насильству у м. Старокостянтинів на 
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період до 2022 року. Під час діалогу спеціалістка Старокостянтинівського міс-
цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги запропону-
вала внести до Рішення координаційної ради ініціювання відділом поліції вида-
чу термінових заборонних приписів стосовно кривдників, як дієвий інструмент 
захисту постраждалих осіб до моменту винесення судом рішення щодо видачі 
обмежувального припису. 

10 жовтня 2019 року, в рамках роботи мобі-
льного консультаційного пункту, фахівцем Краси-
лівського бюро правової допомоги проведено робо-
чу зустріч із головою Малоклітнянської сільської 
ради, Тетяною Образцовою. Говорили про категорії 
громадян, які мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу та алгоритм отримання такої до-
помоги в бюро правової допомоги. Принагідно фахівцями бюро проведено те-
матичну бесіду з працівниками сільської ради, яка спрямована на інформування 
щодо правильного нарахування тарифів за комунальні послуги та надання суб-
сидій та  передано для використання в роботі буклети на правову тематику. 

16 жовтня 2019 року фахівці відділу “Краси-
лівське бюро правової допомоги” відвідали Анто-
нінську спеціально загальноосвітню школу-
інтернат Хмельницької обласної ради, де проведено 
робочу зустріч з директором школи-інтернату, Іго-
рем Кондратюком, де начальник відділу «Красилів-
ське бюро правової допомоги» наголосив, що від-
повідно до Закону України “Про безоплатну право-
ву допомогу” діти, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, 
які перебувають у складних життєвих обставинах мають право на захист та 
здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, орга-
нах місцевого самоврядування.  

  22 жовтня 2019 року заступник начальника 
відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги», 
в рамках роботи мобільного консультаційного пун-
кту, провела робочу зустріч із головою Олійницької 
сільської ради, Наталією Щерінською, де обговоре-
но порядок надання безоплатної правової допомоги 
та перспективи співпраці та налагодження скайп-
зв’язку щодо дистанційного консультування грома-
дян, які проживають на території сільської ради.  

 24 жовтня 2019 року фахівці відділу “Красилівське бюро правової допо-
моги” відвідали Чепелівську сільську раду, де про-
вели тематичну бесіду з головою Чепелівської 
сільської ради, Василем Шемчуком. Учасниками 
обговорено що таке правова допомога, яка гаран-
тується державою та порядок звернення до бюро 
правової допомоги. Юристи поінформували про 
різницю між безоплатною первинною та вторин-
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ною правовою допомогою, а також звернули увагу на категорії громадян, які 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

13 листопада 2019 року на базі Сковород-
ківської сільської ради Старокостянтинівського 
району працівниці місцевого центру провели 
робочу зустріч із секретарем сільської ради, Лю-
дмилою Соломюк. В межах інформаційної кам-
панії «Відповідальне батьківство» загальнонаці-
онального правопросвітницького проєкту «Я 
МАЮ ПРАВО!» обговорили питання захисту 
прав дітей та жінок, стягнення аліментів в по-
рядку наказного провадження, умови виїзду з 

дитиною за кордон без згоди другого з батьків, отримання послуги «Муніципа-
льна няня», податкової знижки на навчання тощо. 

Того ж дня на Старокостянтинівщині пра-
цювали над комплексним підходом до допомоги 
постраждалим від домашнього насильства. Так, 
заступниця директора місцевого центру взяла 
участь у робочій нараді з питань проведення ак-
ції «16 днів проти насильства», яка відбулась в 
управлінні соціального захисту населення Ста-
рокостянтинівської міської ради. Під час наради 

юристка презентувала діяльність місцевого центру та докладно розповіла про ту 
юридичну допомогу, яку можуть отримати в установі постраждалі від домаш-
нього насильства. Фахівчиня зазначила, що сьогодні центри з надання безопла-
тної вторинної правової допомоги, а також їхні відділи в районах – бюро право-
вої допомоги забезпечують надання безоплатної правової допомоги постражда-
лим особам, у тому числі на базі загальних та спеціальних служб підтримки по-
страждалих осіб, взаємодіють із іншими суб’єктами, що діють у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству. 

18 листопада 2019 року фахівцями Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, на ба-
зі місцевого центру проведено робочу зустріч із 
директором Самчиківського будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та інвалідів, Анато-
лієм Бродським. Учасниками обговорено питан-
ня посилення можливостей щодо реалізації не-
працездатними, одинокими громадянами похи-

лого віку, ветеранами війни та праці, особами з інвалідністю, які потребують 
стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, що перебувають 
в установі, свого права на безоплатну правову допомогу. З керівником будинку-
інтернату обговорено перспективи у подальшому партнерстві між установами. 
В результаті зустрічі узгоджено графік роботи дистаційного пункту консульту-
вання на базі Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та 
інвалідів.  
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25 листопада 2019 року заступником на-
чальника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» проведено тематичну бесіду з керів-
ником Теофіпольського відділу обслуговування 
громадян Головного управління ПФУ в Хмель-
ницькій області, Любов’ю Шереметою, щодо 
отримання громадянами безоплатної первинної 
допомоги та доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги згідно Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». Також під час 
зустрічі обговорено новели пенсійного законодавства, легалізації трудових від-
носин та сплати єдиного соціального внеску. 

26 листопада 2019 року фахівчині Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги заві-
тали до Решнівецької сільської ради Старокос-
тянтинівського району та провели робочу зу-
стріч із головою сільської ради, Павлом Тали-
мончиком, де в рамках акції “16 днів проти на-
сильства” обговорили питання захисту прав жінок, постраждалих від домаш-
нього насильтва та докладно розповіли про ту юридичну допомогу, яку можуть 
отримати постраждалі від насильства у центрах надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

 28 листопада 2019 року фахівчиня відді-
лу «Теофіпольське бюро правової допомоги», в 
рамках акції «16 днів проти насильства» взяла 
участь в робочій зустрічі з питань узгодження 
профілактичних заходів щодо осіб, які скоїли 
домашнє насилля та перебувають на обліках в 
спеціалізованих установах. Зокрема учасниками 
акцентувалась увага на державних органах, в 
обов’язки яких входить боротьба та протидія насильству, наводились приклади 
можливих заходів для його припинення. У свою чергу юристка бюро правової 
допомоги повідомила про порядок надання безоплатної вторинної правової до-
помоги жертвам домашнього насильства. 

10 грудня 2019 року, в рамках роботи мо-
більного консультаційного пункту, фахівці від-
ділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
провели робочу зустріч з секретарем сільської 
ради, Лідією Вісарчук, де обговорили питання 
щодо співпраці при наданні правових консуль-
тацій для жителів територіальної громади. Та-
кож фахівчині місцевого центру детально роз-
повіли про правопросвітницьку кампанію «Відповідальне батьківство» і зупи-
нилися, зокрема, на питаннях про отримання послуги муніципальна няня, пра-
вил виїзду з дитиною за кордон та податкову знижку на навчання.  
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19 грудня 2019 року фахівчинею відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» про-
ведено робочу зустріч із начальником Центру 
надання адміністративних послуг Теофіпольсь-
кої районної державної адміністрації, Галиною 
Сторожук, на предмет налагодження співпраці 
на 2020 рік, а саме щодо роботи дистанційного 
пункту консультування громадян на базі 

ЦНАПу. Під час зустрічі також обговорено основні проблеми правового харак-
теру, які найчастіше виникають у мешканців територіальної громади та надано 
в користування інформаційно-роз’яснювальні друковані матеріали. 

24 грудня 2019 року заступниця началь-
ника відділу правопросвітництва та надання бе-
зоплатної правової допомоги взяла участь у 
черговому засіданні Координаційної ради з пи-
тань сім‘ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання домашньому насильству 
та протидії торгівлі людьми, що відбулася на 

базі Територіального центру соціального обслуговування. На засіданні розгля-
нули заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству у м. Старо-
костянтинів протягом 2019 року. Під час засідання спеціалістка місцевого цен-
тру доповіла про роботу Центру в напрямку запобігання та протидії домашньо-
му насильству: озвучила статистичні дані за 2019 рік по зверненнях громадян 
— жертв домашнього насильства, про видані судом обмежувальні приписи. Та-
кож повідомила про правопросвітницькі заходи, що були проведені впродовж 
2019 року та спрямовані на запобігання й протидію домашньому насильству. 

 26 грудня 2019 року начальник відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» провів 
робочу зустріч із начальником Центру надання 
адміністративних послуг Красилівської РДА, 
Інною Семерук. Під час зустрічі обговорили 
можливості поглиблення співпраці між устано-
вами, а саме обговорений проект меморандуму 
про співпрацю з метою розширення можливос-

тей отримання безоплатної правової допомоги, надання соціальних юридичних 
послуг. 

 
На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-

стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-
мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та ветеранів: 
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15 жовтня 2019 року заступниця начальни-
ка відділу правопросвітництва та надання безо-
платної правової допомоги провела правопро-
світницький захід для військовослужбовців, 
учасників АТО, ООС на базі військової частини 
А- 2502. Під час заходу фахівчиня поінформувала 
присутніх щодо прав та пільг для учасників анти-
терористичної операції та операції об‘єднаних 
сил, як-от: пільги у сфері охорони здоров‘я, піль-
ги у сфері житлово-комунального господарства, житлового забезпечення, пільги 
у сфері транспорту й зайнятості тощо. Особливу увагу учасників заходу зверну-
ла на види фінансової допомоги для учасників бойових дій. По заверешенні за-
ходу військовослужбовці отримали друковані матеріали на правову тематику. 

22 жовтня 2019 року головний спеціаліст 
відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 
провела робочу зустріч із керівником громадської 
організації Красилівського районного товариства 
інвалідів “Захист”, Юрієм Янзюком. Працівни-
цею бюро правової допомоги роз’яснено, що від-
повідно до Закону України “Про безоплатну пра-
вову допомогу” особи з інвалідністю, які отри-
мують пенсію або допомогу, що призначається 
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для не-
працездатних осіб є суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу 
та наведено перелік  документів необхідних для звернення за отриманням вто-
ринної правової допомоги такій категорії громадян. В офісі громадської органі-
зації розміщено інформаційні буклети з контактами бюро правової допомоги. 

24 жовтня  2019 року інтегратор Старокос-
тянтинівського місцевого  центру з надання безо-
платної вторинної  правової допомоги організува-
ла і провела круглий стіл з особовим складом 
Старокостянтинівського об’єднаного міського 
військового комісаріату Хмельницької області на 
тему: “Права та пільги військовослужбовців, пе-
редбачені чинним законодавством”. Під час засі-
дання фахівчиня місцевого центру обговорила з присутніми питання правого 
захисту військовослужбовців, серед яких проблемні аспекти щодо виділення 
земельних ділянок, звільнення з військової служби, розірвання контрактів, ви-
плата грошового забезпечення, надання відпусток, медичне забезпечення учас-
ників АТО, ООС, виплата соціальної допомоги тощо. Військовослужбовцям на-
дано інформаційні матеріали: пам’ятки, буклети та плакати. 

25 жовтня 2019 року до Красилівського бюро правової допомоги для 
проведення правопросвітницької розмови завітали учасники антитерористичної 
операції Красилівщини. Під час обговорення правових питань, що виникають у 
військовослужбовців піднімались гострі питання виділення безоплатно у 
власність земельних ділянок.  
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Насамперед фахівці відділу «Краси-
лівське бюро правової допомоги» наголоси-
ли, що ветерани війни, зокрема учасники 
АТО/ООС, є однією із ключових категорій 
клієнтів системи безоплатної правової до-
помоги, розповіли присутнім, що вони ма-
ють низку особливих прав та державних га-

рантій, пояснили, якими інструментами можуть скористатися, щоб відстоювати 
і захищати ці права. Начальником бюро зазначено, що в місцевих центрах та 
бюро правової допомоги учасники АТО можуть отримати безкоштовні правові 
консультації, а при потребі – скористатися послугами адвоката або фахівця сис-
теми для захисту і представництва інтересів у суді. Крім того, відповіді на акту-
альні правові питання можна також отримати онлайн за допомогою безкоштов-
ної довідковo-інформаційної платформи «WikiLegalAid».  

12 грудня 2019 року заступниця нача-
льника відділу правопросвітництва та на-
дання безоплатної правової допомоги про-
вела інформаційну годину з керівником гро-
мадської організації “Учасники АТО Старо-
костянтинівщини”, Віталієм Петасюком, на 
тему: “Правовий захист та пільги для учас-
ників бойових дій”, під час якої обговорили 

актуальні питання правого захисту військовослужбовців, серед яких проблемні 
аспекти щодо виділення земельних ділянок, звільнення з військової служби, ро-
зірвання контрактів, виплата грошового забезпечення, надання відпусток, меди-
чне забезпечення учасників АТО та бойових дій, виплата соціальної допомоги 
тощо. Для користування голові громадської організації надано інформаційні ма-
теріали, пам’ятки, буклети з актуальними правовими консультаціями та 
роз’ясненнями. 
 

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

 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

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

 
16 жовтня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Особливості  призову 2019». 
 
18 жовтня 2019 року в газеті «Життя Старокос-

тянтинівщини», в межах загальнонаціонального пра-
вопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, опу-
бліковано консультаційний матеріал на тему: «Права 
захисників». 
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25 жовтня 2019 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-
панії озвучено матеріал на тему: «Легалізація права на захист в судовому по-
рядку». 

 25 листопада 2019 року на офіційному 
веб-сайті Красилівської районної ради, в межах 
з нагоди проведення акції «16 днів проти наси-
льства» висвітлено матеріал, підготовлений на-
чальником відділу «Красилівське бюро право-
вовї допомоги» на тему: «Всеукраїнська акція 
«16 днів проти насильства». 

27 листопада 2019 року на веб-сайті Ста-
рокостянтинівської централізованої бібліотечної 
системи висвітлено правопросвітницький захід 
організований та проведений заступником 
начальника відділу правопросвітництва та надан-
ня безоплатної правової допомоги Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги для учасників 
засідання клубу «Ти і закон» за темою «Молодь проти насилля!». 

28 листопада 2019 року в інформаційно-
аналітичному тижневику м. Старокостянтинів 
"Наше місто", в межах проведення акції «16 днів 
проти насильства» опубліковано інформаційний 
матеріал на тему: «Домашнє насильство: Кого і за 
що карає закон». 

28 листопада 2019 року на веб-сайті Цен-
тральної бібліотеки Красилівської міської ради 
висвітлено засідання правового лекторію «Зако-
ни нашого життя», проведеного начальником 
відділу «Красилівське бюро правової допомоги» 
Старокостянтинівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги 
на тему: «Гендер і людина. Гендер і робота». 

29 листопада 2019 року в місцевій газеті «Життя Старокостянтинівщи-
ни», в межах проведення акції «16 днів проти насильства» опубліковано інфор-
маційний матеріал на тему: «Відповідальність за домашнє насильство». 

07 листопада 2019 року в щотижневій 
газеті “Життя Теофіпольщини”  заступником 
начальника відділу «Теофіпольське бюро пра-
вової допомоги» опубліковано інформаційний 
матеріал на тему: «Порядок підтвердження на-
явного трудового стажу для призначення 
пенсій за відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній». 
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12 грудня 2019 року на сторінках інфор-
маційно-аналітичного тижневика м. Старокостян-
тинів "Наше місто", в межах проведення Всеукра-
їнського дня безоплатної правової допомоги опуб-
ліковано захід проведений директором Старокостя-
нтинівського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги, Олександром 
Петлюком, на тему: «Кава з директором». 

13 грудня 2019 року в місцевій газеті 
«Життя Старокостянтинівщини» опубліковано 
інтервю директора Старокостянтинівського мі-
сцевого центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, Олександра Петлюка, 
приурочене до Всеукраїнського дня безоплат-
ної правової допомоги на тему: «Українська бе-
зоплатна правова допомога одна з найуспішні-
ших у Європі. Це факт». 

 16 грудня 2019 року на офіційному веб-
сайті Красилівської районної ради Красилівське 
бюро правової допомоги Старокостянтинівсько-
го місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги інформує про ряд 
проведених правопросвітницьких заходів фахів-
цями відділу «Красилівське бюро правової до-
помоги» приурочених до Всеукраїнського тижня 
права у 2019 році. 

 17 грудня 2019 року заступниця ди-
ректора Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Марина Цісар взяла 
участь у прямому ефірі регіонального теле-
каналу «ТВ7+ Хмельницький телеканал. 
Україна» на тему «Безоплатна юридична 
допомога» та розповіла як отримати безо-
платну правову допомогу на Хмельниччині. 
 Детально тут - https://bit.ly/2QCE9PE 

 
На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи працівників та адвокатів, залучених до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на офіційному веб-сайті Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та 
сторінці Регіонального центру у соціальній мережі Facebook   
 

19 грудня 2019 року опубліковано успішну справу, у якій адвокат, Олек-
сандр Гіппіус, який співпрацює зі Старокостянтинівським місцевим центром з 



28 
 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, домігся в суді визнання за 
клієнткою права власності на майно. Детально тут - https://bit.ly/37W9Ryr 

19 грудня 2019 року опубліковано успішну справу, де фахівчиня Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олександра Боровик довела в суді, право учасника бойових дій на 
компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки в особливий період. 
Детально тут - https://bit.ly/37MMJlO 

28 грудня 2019 року опубліковано успішну справу, у якій юристка Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з надання БВПД Ірина Вовнянко допо-
мога клієнтці встановити факт належності їй державного акта про право влас-
ності на земельну ділянку. Детально тут - https://bit.ly/2tBI8UG 

 
Окрім цього, у районах систематично проводились вуличні інформування 

громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також інфо-
рмування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання БВПД. 

 

Так, 17 жовтня 2019 року фахівцями Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля інформування 
громадян про можливість отримання безоплатної правової допомоги проведено 
вуличне інформування жителів села Старий Остропіль, а 22 листопада 2019 
року перебуваючи в сільській місцевості юристки Теофіпольського бюро пра-
вової допомоги провели вуличне інформування жителів села Кунча, з якими 
спілкувалися про права, способи їх захисту та розповсюдили інформаційні 
брошури з роз'ясненнями чинного законодавства. 

25 листопада 2019 року з метою 
привернення уваги до актуальних для 
українського суспільства проблем подо-
лання насильства в сім’ї, протидії торгівлі 
людьми та жорстокого поводження з діть-
ми, гендерного насильства та забезпечення 
рівних прав жінок і чоловіків  фахівці Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги долучився до проведення акції 
«16 днів проти насильства» у м. Старокостянтинів. Захід відбувся на території 
Замку князів Острозьких за участі представників управління соціального захис-
ту населення, соціальних центрів міста, Старокостянтинівського відділу поліції 
ГУНП в Хмельницькій області, управління освіти, управління культурної полі-
тики та ресурсів. Тема цьогорічної кампанії – «Розфарбуй світ в помаранчевий 
колір: Покоління рівності виступає проти зґвалтувань». 

26 листопада 2019 року перебуваючи в сільській місцевості фахівцями 
Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги задля інформування громадян про можливість отримання 
безоплатної правової допомоги проведено вуличне інформування жителів села 
Решнівка Старокостянтинівського району та жителів села Ільківці Теофіполь-
ського району. Серед громадян розповсюджено буклети правового характеру. 
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28 листопада та 13 грудня  2019 року фахівцями відділу «Красилівське 

бюро правової допомоги» проведено вуличне інформування жителів м. Краси-
лів. Одне з яких проведено в рамках акції “16 днів проти насильства”. Ціллю 
поставлено привернення уваги громадськості до актуальних для українського 
суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, 
жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рів-
них прав жінок і чоловіків.  

Метою іншого інформування є підвищення обізнаності жителів міста про 
права громадян та можливість, у разі їх порушення, безоплатно захистити, зве-
рнувшись до Красилівського бюро правової допомоги. Пересічним громадянам 
повідомили про роботу та функції Красилівського бюро правової допомоги, ка-
тегорії громадян, які можуть скористатись послугами, умови отримання безо-
платної вторинної правової допомоги. Працівники бюро вручили громадянам 
друковані матеріали та при необхідності надавали детальні роз’яснення.  

 
 
 
 
 

 

[1.3] Розширення доступу до БПД, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-
вової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вто-
ринної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, протягом  
ІV кварталу 2019 року Старокостянтинівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 18 виїздів мобільних консу-
льтаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 2 виї-
зди до громадян за місцем їх проживання з метою надання адресної правової 
допомоги та забезпечено роботу 39 дистанційних пунктів консультування в 
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центрах зайнятості, центрах надання адміністративних послуг та інших ус-
тановах:  

01 жовтня 2019 року заступник начальни-
ка відділу правопросвітництва та надання безо-
платної правової допомоги забезпечила роботу 
дистанційного консультативного пункту на базі 
Старокостянтинівської міськрайонної філії Хме-
льницького обласного центру зайнятості. Під 
час консультування до фахівчині звернулися чо-
тири особи, які цікавилися питаннями присво-
єння кадастрового номеру земельній ділянці, за-
хисту прав споживачів, встановлення факту родинних відносин та поновлення 
на роботі. 

02 жовтня 2019 року головний спеціаліст відділу 
”Красилівське бюро правової допомоги” провела прий-
ом громадян, які перебувають на обліку в  Красилівсь-
кому районному секторі філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області. За отриман-
ням консультацій звернулися четверо громадян. Питан-
ня зокрема стосувались сімейного, трудового та земе-
льного права. Присутнім роз’яснено норми чинного за-
конодавства, що забезпечують право громадян на безо-
платну правову допомогу, ознайомлено з переліком по-
слуг, які можна отримати та порядком їх отримання.  

09 жовтня 2019 року начальник відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” забезпечив 
роботу дистанційного пункту консультування гро-
мадян на базі Центру надання адміністративних по-
слуг Красилівської районної державної адміністра-
ції. За правовою консультацією звернулися четверо 
громадян. Мешканців Красилівщини цікавили пи-
тання пов’язані зі спдакуванням за законом, місцем 
відкриття спадщини, роз’ясненням черговості спад-
кування, розміру частки у спадщині. Клієнтам надані відповіді згідно чинного 
законодавства України.  

22 жовтня 2019 року фахівчині відділу «Те-
офіпольське бюро правової допомоги» здійснили 
виїзд мобільного консультативного пункту до сіл 
Кунча та Олійники Теофіпольського району для 
надання правової допомоги та юридичних консуль-
тацій жителям громади на базі відповідних сільсь-
ких рад. Громадяни зверталися до юристок з питань 
пенсійного забезпечення, житлового, земельного та 
спадкового законодавства, зокрема щодо підстав та 
порядку приватизації земельної ділянки, порядку 
прийняття спадщини тощо. Кожен, хто потребував 
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правничої допомоги, отримав вичерпну консультацію та роз’яснення порядку 
дій для вирішення проблеми. Загалом первинну правову допомогу отримали 
шість громадян. 

23 жовтня 2019 року головним спеціаліс-
том відділу “Красилівське бюро правової допо-
моги” проведено прийом громадян на базі Кра-
силівської районної філії Хмельницького обла-
сного центру зайнятості. До фахівця бюро із за-
питаннями правового характеру звернулись че-
тверо громадян. Питання стосувались порядку 
отримання допомоги малозабезпеченими 
сім’ями, порядку отримання субсидії, підстав 
зменшення розміру аліментів тощо. 

30 жовтня 2019 року мобільний консуль-
таційний пункт для мешканців сільської місце-
вості провели на базі Чорнянської сільської ра-
ди Старокостнятинівського району. Юристки 
місцевого центру надали первинну правову до-
помогу для чотирьох громадян, які потребували 
правових консультацій з питань спадкового пра-
ва та права соціального забезпечення. Жителі 
села отримали вичерпні правові консультації та 

алгоритм дій по конкретному питанню.  
05 листопада 2019 року заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової забезпечила роботу дистанційного консуль-
тативного пункту громадян на базі Старокостянти-
нівської міськрайонної філії Хмельницького облас-
ного центру зайнятості. За отриманням консультацій 
з правових питань звернулися троє громадян, яких 
цікавили питання щодо порядку внесення виправ-
лень у трудову книжку працівника, порядку виплати 
матеріальної допомоги на оздоровлення та порядку 
приватизації земельної ділянки. 

06 листопада 2019 року заступником на-
чальника відділу «Теофіпольське бюро право-
вої допомоги» забезпечено роботу дистанцій-
ного консультативного пункту громадян на базі 
Теофіпольського районного сектору філії Дер-
жавної установи «Центр пробації» у Хмельни-
цькій області з метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги та можливості 

її отримання соціально незахищеними верствами населення. За консультаціями 
з правових питань до фахівця бюро звернулися двоє громадян. Спеціалісткою  
надано роз'яснення з питань порядку виконання покарання за вироком суду та 
роздано інформаційні буклети на правову тематику. 
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Того ж дня начальник відділу “Красилів-
ське бюро правової допомоги” на базі Красилів-
ського районного сектору філії Державної уста-
нови “Центр пробації” у Хмельницькій області з 
метою надання правової допомоги громадянам, 
що перебувають на обліку в уповноваженому ор-
гані пробації, забезпечив роботу дистанційного 
пункту консультування громадян. Можливістю 
отримати безоплатну первинну правову допомо-
гу скористались двоє громадян.  

07 листопада 2019 року начальник відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” здійс-
нив виїзд мобільного консультаційного пункту 
до Кульчинівського старостинського округу Кра-
силівського району. На прийом до начальника 
відділу завітали четверо мешканців с. Кульчини. 
Громадяни отримали кваліфіковані консультації 
з питань житлового, сімейного та цивільного 
права. По завершенню заходу, присутні отрима-
ли інформаційні матеріали з контактами Красилівського бюро правової допомо-
ги. 

13 листопада 2019 року, в рамках реалі-
зації загальнонаціонального правопросвітниць-
кого проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, начальник 
відділу правопросвітництва та надання безопла-
тної правової допомоги забезпечила роботу дис-
танційного консультативного пункту громадян в 
приміщенні Старокостянтинівського міськра-
йонного сектору філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області з ме-
тою розширення доступу до безоплатної право-
вої допомоги та можливості її отримання особа-
ми засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які перебува-
ють на обліку уповноваженого органу пробації. За отриманням консультацій з 
правових питань до фахівця звернулися п’ять громадян Старокостянтинівщини.  

Того ж дня ще один пункт консультуван-
ня працював на базі Сковородківської сільської 
ради Старокостянтинівського району. Громадян 
приймала заступниця начальника відділу право-
просвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги. З правовими питаннями до юристки 
звернулося четверо громадян. З-поміж іншого 
людей цікавили порядок оздоровлення та відпо-
чинку дітей з інвалідністю, призначення та виплата державної допомоги одино-
кій матері, вимоги щодо оформлення звернень громадян, а також питання при-
зову на строкову військову службу. 
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21 листопада 2019 року начальником 
відділу «Красилівське бюро правової допомо-
ги» проведено прийом громадян на базі Центру 
надання адміністративних послуг Красилівсь-
кої районної державної адміністрації. Послу-
гами юриста скористались четверо осіб. Гро-
мадяни звертались із питаннями, що стосува-
лись соціальних виплат дітям війни, реєстрації 
права власності на об’єкти нерухомого майна, 

засвідчення довіреності, інструктажу працівника перед початком роботи. Пред-
ставником бюро надано кваліфіковані консультації та роз’яснення згідно чин-
ного законодавства України. 

25 листопада 2019 року заступником 
начальника відділу «Теофіпольське бюро пра-
вової допомоги» забезпечено роботу дистан-
ційного консультативного пункту громадян на 
базі служби у справах дітей Теофіпольської 
районної державної адміністрації, з метою ро-
зширення доступу до безоплатної правової 
допомоги та можливості її отримання соціа-
льно незахищеними верствами населення. За 
консультаціями з правових питань до фахівця 
звернувся громадянин з питання оформлення 

опікунства над неповнолітньою особою.  
26 листопада 2019 року начальник 

Красилівського бюро правової допомоги ор-
ганізував мобільний консультаційний пункт 
на базі Чернелівського старостинського окру-
гу Красилівської міської ОТГ. Сільські жителі 
отримали правові роз’яснення з питань земе-
льного, сімейного та цивільного права і, зок-
рема, дізналися про порядок отримання вто-
ринної правової допомоги. Разом із наданими 

відповідями клієнтам вручались буклети з контактними даними бюро. 
  
Того ж дня у Теофіпольському районі виїз-

ний прийом громадян відбувався на базі Ількове-
цької сільської ради. По фахові консультації до 
юристів Теофіпольського бюро правової допомоги 
громадяни зверталися з питань сімейного, житло-
вого, спадкового права та соціального забезпечен-
ня. Первинну правову допомогу отримали п’ять 
громадян. Крім цього, представники бюро озна-
йомити їх з порядком надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. 
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 27 листопада 2019 року в приміщенні 
Красилівської центральної районної бібліо-
теки фахівцями Красилівського бюро право-
вої допомоги проведено скайп- консульту-
вання жителів Манівецької сільської ради. 
Для отримання консультацій звернулись чет-
веро громадян. Мешканців цікавили питання 
сімейного, соціального, пенсійного та житло-
вого права. Учасники консультування отри-
мали змістовні відповіді на поставлені питання щодо припинення шлюбу, соці-
альної підтримки дітей війни, отримання субсидії на оплату житлово-
комунальних послуг, пенсії у зв’язку із втратою годувальника.  

28 листопада 2019 року працівниками 
відділу “Красилівське бюро правової допо-
моги” проведено прийом громадян на базі 
Красилівської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Із запитаннями, 
що стосувались земельного права та соціаль-
ного забезпечення звернулись троє громадян. 
Зокрема питання стосувались підстав набут-
тя права на землю із земель державної та ко-
мунальної власності, умов надання допомоги 
по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати тощо. Юристами нада-
но вичерпні роз’яснення та розповсюджено буклети з контактами бюро право-
вої допомоги.  

04 грудня 2019 року спеціалістка відді-
лу “Красилівське бюро правової допомоги” 
провели прийом громадян забезпечила роботу 
дистанційного консультативного пункту, на 
базі Красилівського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хме-
льницькій області, з метою надання правової 
допомоги громадянам, що перебувають на 
обліку відповідного органу пробації. За отри-
манням правових консультацій до юристки звернулись троє громадян з питан-
нями щодо трудового, земельного та адміністративного права.  

05 грудня 2019 року головним спеціа-
лістом відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» забезпечено роботу дистанційного 
консультативного пункту громадян на базі 
Теофіпольського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» у Хме-
льницькій області. За консультаціями з пра-
вових питань до фахівця звернулись троє 
громадян, яким надано роз'яснення згідно 
норм чинного законодавства та роздано інформаційні буклети. 
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06 грудня 2019 року фахівці Красилівського 
бюро правової допомоги відвідали Вереміївський 
будинок-інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів, де консультували його мешканців з пи-
тань права соціального та пенсійного забезпечен-
ня. Громадян поінформовано про порядок отри-
мання безоплатної вторинної правової допомоги 
через бюро правової допомоги та залишено для 
користування друковані буклети на правову тема-
тику. 

13 грудня 2019 року в приміщенні Староко-
стянтинівської центральної районної бібліотеки 
заступниця начальника відділу правопросвітницт-
ва та надання безоплатної правової допомоги Ста-
рокостянтинівського місцевого  центру з надання 
вторинної правової допомоги провела Skype-
консультування з жителями села Миролюбне на 
базі Миролюбненської сільської бібліотеки. Особи, 
що звертались, отримали відповіді щодо порядку 
призначення пенсії за вислугу років працівнику 
медичного закладу та порядку реструктуризації 

боргу за кредитним договором. Під час консультування фахівчиня місцевого 
ценру ознайомила громадян з можливостями доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

17 грудня 2019 року фахівці відділу 
правопросвітництва та надання безоплат-
ної правової допомоги Старокостянтинів-
ського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги за-
безпечили роботу мобільного консульта-
ційного пункту на базі Пеньківської сіль-
ської ради Старокостянтинівського району. 

Під час консультування до фахівців звернулися п‘ять громадян, які цікавилися 
питаннями земельного, цивільного, трудового та житлового права.  

18 грудня 2019 року фахівці відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» 
здійснили виїзд мобільного консультацій-
ного пункту до с. Печеське Красилівського 
району. Надання правових консультацій та 
роз’яснень здійнено на базі Печеської сіль-
ської ради. Так, за отриманням первинної 
правової допомоги до юристів звернулись 
троє громадян з питань, що стосувались 
земельного, спадкового, сімейного, житло-
вого та пенсійного права.  
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24 грудня 2019 року фахівцями відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” проведе-
но прийом громадян на базі Красилівської район-
ної філії Хмельницького обласного центру зайня-
тості. Для отримання консультацій звернулось че-
тверо громадян, з питань трудового, сімейного та 
спадкового права. Отримавши відповіді, громадян 
ознайомлено із порядком надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

 Того ж дня головним спеціалістом відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» забез-
печено роботу дистанційного консультативного 
пункту громадян в режимі Skype-зв'язку програми 
«Бібліоміст» в приміщенні Теофіпольської район-
ної бібліотеки з метою розширення доступу до бе-
зоплатної правової допомоги та можливості її 
отримання соціально незахищеними верствами 
населення. За консультаціями з правових питань звернулися двоє громадян з 
питаннями права соціального забезпечення. 

26 грудня 2019 року начальник відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» провів 
прийом громадян на базі Центру надання адмініс-
тративних послуг Красилівськіої районної держа-
вної адміністрації. Для надання юридичних кон-
сультацій до юриста звернулись троє громадян. 
Питання стосувались спадкування за законом, ро-
зірвання шлюбу, оформлення та видачі паспорта 
громадянина України.  

Того ж дня головним спеціалістом відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» забезпе-
чено надання адресної правової допомоги жите-
льці м.Красилів, Момот Ганні Федорівні. Жінці 
надано первинну правову допомогу з питань пен-
сійного забезпечення, а саме юристокою бюро 
складено заяву щодо перерахунку пенсії як дитині 
війни. 

Під час проведених виїздів мобільних консультаційних пунктів поширено 
інформаційні матеріали про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та доведено до відома поря-
док звернення для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В Ста-
рокостянтинівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови для 
доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Дос-
туп до електронних сервісів Мін'юсту надано 24 громадянам.  
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Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД  
 

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

 

18 жовтня 2019 року директором Староко-
стянтинівського місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги, Олексан-
дром Петлюком, проведено оперативну нараду з 
працівниками місцевого центру, де провели під-
сумки роботи місцевого центру за 9 місяців 2019 
року. З-поміж інших питань, які обговорили на 
нараді, – організаційні та господарські, а також 
стан дотримання виконавської дисципліни. Того 

ж дня для працівників Старокостянтинівського місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги директором місцевого центру Олександ-
ром Петлюком, проведено внутрішнє навчання на тему: «Видача обмежуваль-
ного припису стосовно кривдника». 

08 листопада 2019 року директором Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, Олек-
сандром Петлюком, проведено оперативну нара-
ду з працівниками місцевого центру про стан ді-
яльності відділів Старокостянтинівського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. З-поміж питань, які обгово-
рили на нараді, – про стан роботи місцевого цен-

тру зі зверненнями громадян, а також стан роботи щодо повноти та якості пере-
вірки актів надання БВПД. Того ж дня для працівників Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведе-
но внутрішнє навчання на тему: “Основні аспекти порядку надання БВПД пра-
цівниками місцевого центру”. 

13 грудня 2019 року директором Староко-
стянтинівського місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги, Олексан-
дром Петлюком, проведено оперативну нараду з 
працівниками місцевого центру про стан діяль-
ності відділу правопросвітництва та надання без-
оплатної правової допомоги Старокостянтинівсь-
кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. З-поміж питань, які обговорили на нараді, – про стан 
роботи місцевого центру в напрямку правопросвітництва та представництва. 

Того ж дня для працівників місцевого центру, зокрема для працівників 
бюро правової допомоги у режимі Skype-зв'язку, директором центру, Олексан-
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дром Петлюком, проведено внутрішнє навчання на теми: «Основні аспекти по-
рядку надання БВПД за принципом екстериторіальності» та «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД».  

21 грудня 2019 року у Старокостянтинівсь-
кому місцевому центрі з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги відбувся семінар з ад-
вокатами, які надають послуги в системі безопла-
тної вторинної правової допомоги. Директор міс-
цевого центру, Олександр Петлюк, та начальник 
відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з її надавачами об-
говорили питання користування комплексною ін-
формаційно-аналітичною системою забезпечення надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги. Адвокати ознайомилися з порядком доступу до інфор-
мації про доручення, видані центром, та порядком створення актів за допомо-
гою модулю “Кабінет адвоката”. Принагідно, адвокати поділились досвідом на-
дання правової допомоги клієнтам.  

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-
ги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-
тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених 
консультацій на платформі “WikiLegalAid”, а також  розроблено дві консульта-
ції та здійснено інформаційне наповнення “WikiLegalAid” на теми: «Примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів» та «відповідальність за по-
рушення права на доступ до публічної інформації». 

 
Розділ ІІІ.  Децентралізація системи БПД 

 

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

 

14-15 листопада 2019 року директор Старо-
костянтинівського місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги Олександр 
Петлюк взяв участь у стратегічній сесії керівного 
складу системи безоплатної правової допомоги у м. 
Київ за участі представників Координаційного цен-
тру з надання правової допомоги. 

25 листопада 2019 року директор місцевого 
центру, Олександр Петлюк, взяв участь у засіданні 
керівної ради директорів місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Хмель-
ниччини. Під час наради проаналізували результа-
тивні показники діяльності центрів та обговорили 
плани роботи на наступний рік. 
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28 листопада 2019 року директор Старо-

костянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги взяв 
участь у підсумковій стратегічній сесії керівного 
складу регіональних та місцевих центрів з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги, 
що проходила у м. Києві задля розробки та пре-
зентації пріоритетів розвитку системи БПД та 
планів роботи на 2020 рік.  

 
Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 жовтня по 28 грудня 2019 року Старокостянтинівським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
зареєстровано 949 звернень клієнтів. Для 878 громадян надано первинну 
правову допомогу, а 71 громадянин подав звернення про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 
75 рішень про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 10 
доручень адвокатам та 67 – штатним працівникам для оформлення 
процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. У 
наданні БВПД відмовлено 2 рази. 

 

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

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрова-

них 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перенапра-

влень до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання БПД 

401 347 54 0 

2  Відділ 
“Теофіпольське  
бюро правової 
допомоги 

238 227 11 0 

3 Відділ 
«Красилівське  бюро 
правової допомоги» 

310 304 6 0 

Разом по МЦ 949 878 71 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
іншого цивільного — 1539 (16,1%), 
житлового — 125 (13,2%), 
з інших питань — 107 (11,3%), 
сімейного — 102 (10,7%),  
адміністративного — 91 (9,6%),  
спадкового — 88 (9,3%),   
земельного — 86 (9,1%),  
трудового — 85 (9%),  
соціального забезпечення — 79 (8,3%),  
з питань виконання судових рішень — 25 (2,6%), 
договірного — 8 (0,8%),  
медичного — 0 (0 %),  
з не правових питань —0 (0%). 
 
 

Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 
 

16,1%

13,2%

11,3%
10,7%

9,6% 9,3% 9,1% 9,0%
8,3%

2,6%

0,8%
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Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 482 
(50,8%); понад 60 років — 254 (26,8%); від 18 до 35 років — 212 (22,3%); до 18 
років — 1 (0,1%).   

 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від жінок — 496 (52,3%), а від 
чоловіків — 453 (47,7%).  

 

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

 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 36 (48%),  

 малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) — 18 (24%),  

 осіб з інвалідністю — 16 (21,4%),  
 осіб, які постраждали від домашнього насильства — 3 (4%),  
 внутрішньо переміщених осіб – 1 (1,3%), 
 дітей – 1 (1,3%). 

 
 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

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

 

0,1%

22,3%

50,8%

26,8%

вік клієнта до 18 років

вік клієнта 18‐35 років

вік клієнта 35‐60 років

вік клієнта понад 60 років
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

 

47,7%

52,3%

чоловіки

жінки

 
 
 

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: 

● здійснено 18 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 39 ди-
станційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультацій-
них пунктів склала 174 особи, в тому числі 73 особи звернулися за отриманням 
правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 
101 особа до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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

● опрацьовано 121 акт надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 79 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 26 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 24 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 
розрізі бюро в VІ кварталі 2019 року 

№ 
з/
п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдері

в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведен
их право-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

18/73 21/101 9 79 24 

2 Відділ 
«Теофіпольське  
бюро правової 
допомоги» 

6/21 7/28 3 14 4 

3 Відділ 
«Красилівське 
бюро правової 
допомоги» 

6/26 4/31 3 24 6 

 

 


