
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Козятинським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2021 рік у І кварталі 

ЗМІСТ: 

Розділ І ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕННІ ЗА ПРІОРИТЕТАМИ 

[1.1]Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 [1.2]Клієнти отримують якісні послуги БПД 

[1.3]Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  

  

[1.4]Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 
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Розділ І ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕННІ ЗА ПРІОРИТЕТАМИ 

[1.1]Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 
 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей для вирішення правових питань: змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України. 

Визначено конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 

насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями у межах територіальної юрисдикції Козятинського МЦ з надання 

БВПД. 

Козятинським МЦ з надання БВПД підготовлена карта правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації 

населення на підставі ретельного вивчення питань, з якими найчастіше 

звертаються мешканці у межах територіальної юрисдикції центру. 

 

 



 

 

Фахівці місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги приступили до вивчення запропонованих першочергових проблем, 

підготовки консультацій, роз’яснень та розробки алгоритму вирішення 

визначених. Наразі триває робота, яка спрямована на посилення правової 

спроможність територіальних громад шляхом проведення інформаційних 

заходів серед населення, надання методичних рекомендацій органам місцевого 

самоврядування для вирішення зазначених проблем у правовий спосіб.  

Найбільш актуальними питаннями з якими звертаються до Козятинського 

місцевого центру є: 

✅ Безкоштовне отримання земельних ділянок. 

✅ Порядок розірвання шлюбу, порядок стягнення заборгованості по аліментах  

та збільшення розміру аліментів. 

✅ Зняття з реєстрації у судовому порядку. 

✅ Порядок вступу у спадщину у разі пропущення строків звернення до 

нотаріуса. 

✅ Встановлення факту, що має юридичне значення. 

✅ Оформлення права власності на будинок. 

✅ Оформлення права власності на земельну ділянку. 

✅ Перерахунок пенсійних виплат. 

✅ Погашення кредитної заборгованості. 

✅ Приватизація земельних ділянок. 

✅ Порядок призначення субсидії або підстави у відмові наданні субсидії. 

     Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є 

інформування громадян про існування системи БПД, яке проводилося 

працівниками Козятинського місцевого центру шляхом проведення 

правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України. 



      Під час проведення правопросвітницьких заходів розповсюджувалися 

друковані матеріали, роз’яснювалася процедура отримання як первинної, так і 

вторинної правової допомоги.  

12 січня директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром та начальником 

державної установи «Літинської 

виправної колонії (№123)» Миколою 

Кліщуком погоджено План роботи 

дистанційного пункту консультування 

в Літинській ВК №123 на 2021 рік. 

Детальніше. 

 

14 січня юристом Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич для працівників 

Старостинського округу № 4 с. 

Дяківці Літинської ОТГ 

проведено семінар на тему: 

«Дострокове розірвання договору 

оренди землі». Детальніше. 

 

14 січня юристом Літинського бюро 

правової допомоги Галиною 

Войнаревич забезпечено роботу 

мобільного пункту консультування в 

приміщенні Старостинського округу 

№ 4 с.Дяківці Літинської ОТГ для 

консультування населення з питань 

земельного законодавства. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3549385668442034
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3559564390757495
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3559572710756663


 

 

 

18 січня на центральній площі м. Козятина 

відбулося вуличне інформування на тему: 

«Захист прав громадян у земельних 

відносинах». Юристи Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги надавали перехожим 

громадянам відповіді на питання, які найбільш 

їх цікавили. Детальніше. 

 

21 січня юристи Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Марина Кобернюк та Аліна 

Бондарчук здійснили виїзд до Непедівської 

сільської ради, де надали 7 юридичних 

консультацій жителям села. Детальніше. 

 

21 січня юристкою Літинського бюро 

правової допомоги Галиною Войнаревич 

забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні 

Старостинського округу № 2 с. Багринівці 

Літинської селищної територіальної громади 

для консультування населення з питань земельного законодавства. Детальніше. 

 

21 січня фахівцями Липовецького бюро правової 

допомоги Оксаною Комісаренко та Оленою 

Свірською забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні старостинського округу 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3565416706838930
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3573770876003513
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3575192839194650


№15 с. Росоша Липовецької міської 

територіальної громади. Детальніше. 

21 січня фахівцями Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяною Колісник та Світланою 

Бражною забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні Медівської 

сільської ради. Детальніше. 

 

 

 

22 січня фахівчинею Літинського бюро 

правової допомоги Галиною 

Войнаревич проведено круглий стіл на 

тему: «Земельна реформа в Україні» 

для працівників Старостинського 

округу №2 с. Багринівці Літинської 

селищної територіальної громади. Детальніше. 

 

22 січня працівники Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Кобернюк та Аліна Бондарчук в 

приміщенні Пузирківецької сільської ради 

проведено прийом громадян. Детальніше. 

 

 

25 січня працівники Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Валентина Максимчук та Марія 

Кузьмінська в приміщенні Кашперівської сільської 

ради проведено прийом громадян. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3575419089172025
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3575428039171130
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3575200162527251
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3575681649145769
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3585710674809533


 

 

27 січня працівниками Оратівського 

бюро правової допомоги Тетяною 

Колісник та Світланою Бражною 

проведено семінар для працівників 

Якимівської сільської ради на тему: 

«Підстави та порядок надання 

земельних ділянок у власність 

громадян». Детальніше. 

 

28 січня юристи Погребищенського 

бюро правової допомоги Петро Насінник 

та Валентина Гавриш провели круглий 

стіл з працівниками Погребищенського 

районного сектору філії Державної 

установи "Центр пробації" у Вінницькій 

області про підведення підсумків роботи 

за 2020 рік та узгодження плану 

співпраці на 2021 рік. Детальніше. 

 

29 січня фахівцями Оратівського бюро 

правової допомоги Тетяною Колісник 

та Світланою Бражною був здійснений 

прийом громадян дистанційного 

пункту консультування в приміщенні 

Оратівського відділу обслуговування 

громадян (сервісний центр) Головного 

управління Пенсійного фонду України 

у Вінницькій області. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3591241407589793
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3591978837516050
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3594477317266202


 

29 січня працівниками Липовецького бюро 

правової допомоги Оксаною Комісаренко та 

Оленою Свірською проведено семінар для 

осіб, що перебувають на обліку в 

Липовецькій районній філії Вінницького 

обласного центру зайнятості щодо 

вирішення земельних питань, а саме на тему: 

«Реалізація права на безоплатне отримання 

земельної ділянки». Детальніше. 

2 лютого в приміщенні Сальницької 

сільської ради юристом Калинівського бюро 

правової допомоги Аліною Пиндик було 

проведено лекцію для працівників сільської 

ради на тему: «Підстави та порядок надання 

земельних ділянок у власність громадян». 

Детальніше. 

01 лютого працівником Липовецького 

бюро правової допомоги Оленою 

Свірською проведено семінар для 

працівників КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», 

щодо запобігання домашньому 

насильству. Детальніше. 

2 лютого фахівцем Літинського бюро правової 

допомоги Галиною Войнаревич забезпечено 

роботу дистанційного пункту консультування в 

приміщенні Центра надання адміністративних 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3601532806560653
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3604306606283273
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3604327252947875


послуг при Літинській районній державній адміністрації. 

 

02 лютого відбувся черговий прийом 

громадян в приміщенні Козятинського 

міськрайонного відділу філії ДУ "Центр 

пробації" у Вінницькій області. За 

отриманням безоплатної правової допомоги 

звернулось 3 особи, яким надано 3 

консультації та роз'яснень чинного 

законодавства. Детальніше.  

 

1 лютого начальником 

Хмільницького бюро правової 

допомоги Ганною Мариніч 

проведено лекцію для учнів 5 

класу НВК ЗШ І-ІІІ ст. гімназії 

№1 м. Хмільника на тему 

«Кібербулінг: я знаю свої права 

та вмію їх захистити!». Детальніше. 

 

04 лютого 2021 року працівниками 

Оратівського бюро правової допомоги 

Тетяною Колісник та Світланою Бражною 

проведено виїзд дистанційного пункту 

консультування Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Оратівському 

районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. 

Хмельницький) . Детальніше.  

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3606364569410810
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3609634632417137
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3611256482254952


          04 лютого працівниками 

Липовецького бюро правової 

допомоги Оксаною Комісаренко та 

Оленою Свірською проведено лекцію 

для осіб, які перебувають на обліку в 

Липовецькому районному секторі 

філії ДУ «Центр пробації» на тему: 

«Земельна реформа в Україні», з 

метою підвищити обізнаність власників та користувачів земельних ділянок 

щодо прав на землю та способів їх захисту. Детальніше. 

 

5 лютого в читальному залі КЗ «Бібліотека для 

дорослих» Хмільницької міської ради пройшли 

консультування громадян з земельних питань за 

участю працівників Хмільницького бюро 

правової допомоги Ганни Мариніч та Юлії 

Козачок - Фесенко. Детальніше. 

 

 

8 лютого фахівчиня Оратівського бюро правової 

допомоги Світлана Бражна підготувала 

відеоролик на тему: «Що робити, якщо Вас 

турбують колектори?» Детальніше. 

 

 

8 лютого в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості працівниками 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Мариною Кобернюк та Аліною Бондарчук 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3611344115579522
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3611305125583421
https://fb.watch/4HJhn4aROG/


спільно з провідним фахівцем відділу надання соціальних послуг Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного центру зайнятості Наталією 

Машталер проведено семінар з безробітними на тему: «Права та пільги для 

учасників АТО та їх сімей. А також як скористатися своїм правом на 

безоплатну правову допомогу». Детальніше. 

 

8 лютого в приміщенні Дружелюбівської 

сільської ради працівником Калинівського 

бюро правової допомоги Аліною Пиндик було 

проведено семінар для працівників на тему: 

«Порядок дострокового розірвання договору 

оренди». Детальніше. 

 

10 лютого фахівчиня Хмільницького бюро 

правової допомоги Юлія Козачок-Фесенко 

підготувала відеоролик на тему: «Що потрібно 

знати, якщо ви у супермаркеті?». Детальніше. 

 

 

 

10 лютого фахівцем Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич для працівників 

Літинського територіального центра 

соціального обслуговування 

проведено семінар на тему: «Як 

реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної 

ділянки». Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3618964251484175
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3618971968150070
https://fb.watch/4HKJVTy-RI/
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3626793704034563


 

12 лютого фахівцем Липовецького бюро 

правової допомоги Оленою Свірською 

був здійснений прийом громадян 

дистанційного пункту консультування в 

приміщенні Липовецького відділу 

ДРАЦС. Детальніше. 

 

12 лютого для учнів 9 класу Комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 м. Хмільника Вінницької 

області» працівниками Хмільницького бюро 

правової допомоги Ганною Мариніч та 

Юлією Козачок-Фесенко спільно з 

адвокатом системи безоплатної правової 

допомоги Дмитром Матяшем проведено лекцію на тему: "Адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх". Детальніше. 

 

5 лютого юристи Погребищенського бюро 

правової допомоги Петро Насінник та 

Валентина Гавриш взяли участь у семінарі 

для працівників центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Погребищенської міської ради. 

Детальніше. 

 

15 лютого про земельну реформу в Україні, 

особливості поновлення договорів оренди 

землі, реєстрацію права власності на земельну 

ділянку, утворену за рахунок земельного паю 

та інші нововведення у сфері земельних 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3629383277108939
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3630196817027585
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3639425649438035


правовідносин розповіли фахівці Козятинського місцевого центру Марина 

Кобернюк та Аліна Бондарчук під час семінару з працівниками Самгородоцької 

ЗОШ I-III ступенів. Детальніше. 

 

16 лютого відбувся круглий стіл 

«Громада – для молоді, молодь – для 

громади», участь у якому взяли 

працівники Козятинського місцевого 

центру Марина Кобернюк та Аліна 

Бондарчук. Детальніше. 

 

 

 

16 лютого юристом Літинського бюро 

правової допомоги Галиною 

Войнаревич в приміщенні 

Старостинського округу № 3 с. 

Багринівці Літинської селищної 

територіальної громади проведено 

семінар на тему: «Дострокове 

розірвання договору оренди землі». 

Детальніше. 

17 лютого директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром в приміщенні 

Літинського бюро правової допомоги 

проведено особистий прийом громадян. 

Жителі територіальної громади звертались 

з питаннями щодо оформлення спадщини, 

вирішення сімейних спорів тощо. 

Детальніше.  

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3639589109421689
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3640131482700785
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3641970365850230
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3641998375847429


 

17 лютого директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром та працівниками 

Хмільницького, Літинського бюро правової 

допомоги на підставі укладеного 

Меморандум про спільну діяльність щодо 

надання безоплатної правової допомоги та 

відповідно до графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги в державній установі «Літинська ВК (№123)» забезпечено 

роботу дистанційного пункту консультування. Докладніше. 

 

         18 лютого відбувся виїзд Обласної мобільної бригади до Калинівської 

міської територіальної громади учасниками заходу стали працівники 

Калинівського бюро правової допомоги Аліна Пиндик та Наталія Горобець. 

        Під час заходу особам, які постраждали від домашнього насильства, 

роз’яснено їх права, визначені законом, та поінформовано про можливості 

отримання допомоги. З кривдниками, які були присутні під час візиту, 

проведена профілактична робота з метою недопущення повторного вчинення 

домашнього насильства. Докладніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3643623445684922
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3645128078867792


19 лютого фахівці Погребищенського бюро 

правової допомоги Петро Насінник та 

Валентина Гавриш на базі Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників провели 

семінар з керівниками закладів освіти в он-лайн 

- форматі на платформі meet щодо роботи 

правопросвітництва в закладах освіти. 

Детальніше. 

 

22 лютого юристи Погребищенського бюро 

правової допомоги Петро Насінник та 

Валентина Гавриш взяли участь у тренінгу 

для працівників Погребищенського 

районного відділу державної виконавчої 

служби. Детальніше. 

 

 

 

23 лютого директор Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександр Комар 

спільно з начальником відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Мариною Кобернюк завітали до 

Козятинської громадської 

організації "ТО Українське товариство глухих". Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3646388338741766
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3656695124377754
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3656644171049516


24 лютого 2021 працівником відділу 

«Літинське бюро правової допомоги» 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Галиною Войнаревич для працівників 

Старостинського округу № 6 с. Осолинка 

Літинської селищної ради та працівників 

Відділення поштового зв’язку с. Осолинка 

Вінницької дирекції Акціонерного 

товариства "Укрпошта" проведено семінар на тему: «Дострокове розірвання 

договору оренди землі». Детальніше. 

 

26 лютого в читальному залі Публічної 

бібліотеки Калинівської міської ради 

відбувся правовий діалог з 

працівниками бюро безоплатної 

правової допомоги. На зустрічі були 

присутні відвідувачі бібліотеки та 

бібліотекарі. Розглядалися питання про "Захист прав землевласників 

землекористувачів", Аліна Пиндик - заступник начальника відділу 

Калинівського центру безоплатної правової допомоги надавала індивідуальні 

консультації всім бажаючим. Детальніше. 

 

26 лютого у Козятинському міському 

територіальному центрі відбулась 

чергова зустріч підопічних терцентру з 

фахівцями Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - Аліною Бондарчук 

та Марією Кузьмінською. Детальніше.  

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3670252466355353
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3671138032933463
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3671641179549815


2 березня працівниками Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мариною Кобернюк та Аліною 

Бондарчук проведено інформування громадян м. 

Козятина та клієнтів Козятинської міськрайонної 

філії Вінницького обласного центру зайнятості , 

яке полягало в розповсюдженні буклетів та 

інформування громадянин про те, як реалізувати 

свої права та захистити свої інтереси. Докладніше. 

 

02 березня фахівцями Погребищенського 

бюро правової допомоги Петром 

Насінником та Валентиною Гавриш в 

приміщенні Погребищенського РЦЗ 

проведено семінар для безробітних, які 

перебувають на обліку на тему: «Земельна 

реформа в Україні» під час якого присутні 

дізналися на що ж направлено земельну реформу.  Докладніше. 

 

 

03 березня фахівцем Липовецького бюро 

правової допомоги Оленою Свірською 

проведено інформування жителів та гостей м. 

Липовець на тему: «Припинення та 

поновлення договору оренди землі», з метою 

підвищення обізнаності власників та 

користувачів земельних ділянок. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3682938075086792
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3685340261513240
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3685466811500585


3 березня в рамках 

реалізації Програми 

"Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство" фахівці 

Козятинського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Марина Кобернюк та Марія Кузьмінська провели семінар 

для працівників Переможнянського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" на 

тему: "Земельна реформа в Україні". Детальніше. 

 

          9 березня фахівці 

Погребищенського бюро правової 

допомоги Петро Насінник та 

Валентина Гавриш провели круглий 

стіл в Погребищенській центральній 

бібліотеці на тему: «Земельна реформа 

в Україні», під час якого присутні 

дізналися на що ж направлено земельну реформу. Докладніше. 

 

11 березня фахівці Оратівського бюро 

правової допомоги Тетяна Колісник та 

Світлана Бражна провели прийом 

громадян в Оратівському районному 

відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції ( м. 

Хмельницький) . Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3685955974785002
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3700713079975958
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3705008809546385


12 лютого в читальному залі КЗ 

«Бібліотека для дорослих» 

Хмільницької міської ради пройшли 

консультування громадян з земельних 

питань за участю працівників 

Хмільницького бюро правової 

допомоги Ганни Мариніч та Юлії 

Козачок - Фесенко. Докладніше. 

 

15 березня начальником Оратівського 

бюро правової допомоги Тетяною 

Колісник проведено виїзд 

дистанційного пункту консультування 

в приміщенні Оратівського районного 

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» у Вінницькій області. 

Детальніше. 

 

 

16 березня начальник Погребищенського бюро 

правової допомоги Петро Насінник, розповідає 

чи є зміна громадянства підставою для 

припинення права власності на земельний пай. 

Докладніше. 

 

 

17 березня начальником Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич в приміщенні 

Соснівської сільської бібліотеки для 

працівників бібліотеки та 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3707749912605608
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3716277298419536
https://fb.watch/4I53w9tUuh/


працівників Старостинського округу №5 с. Сосни Літинської селищної 

територіальної громади проведено семінар на тему: «Дострокове розірвання 

договору оренди землі». Докладніше. 

 

17 березня начальником Літинського бюро 

правової допомоги Галиною Войнаревич 

забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні Соснівської 

сільської бібліотеки для консультування 

населення з питань земельного 

законодавства. Докладніше. 

 

18 березня директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром та працівниками 

Хмільницького, Літинського бюро правової 

допомоги на підставі укладеного 

Меморандум про спільну діяльність щодо 

надання безоплатної правової допомоги та відповідно до графіку роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в державній 

установі «Літинська ВК (№123)» забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування. Докладніше. 

 

22 березня фахівцями Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мариною 

Кобернюк та Аліною Бондарчук 

забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні 

Старостинського округу с. Дубові 

Махаринці для консультування населення. Докладніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3722024004511532
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3722026371177962
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3727846057262660
ttps://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3736384289742170


 

23 березня начальником Оратівського бюро 

правової допомоги Тетяною Колісник 

проведено виїзд дистанційного пункту 

консультування Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в приміщенні 

Оратівської районної філії Вінницького 

обласного центру зайнятості. Докладніше. 

 

23 березня начальницею Липовецького 

бюро правової допомоги було проведено 

дистанційний пункт консультування в 

комунальній установі «Центр надання 

соціальних послуг Турбівської селищної 

ради Вінницького районну Вінницької 

області». Докладніше. 

 

24 березня фахівцями Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Валентиною Максимчук та Аліною 

Бондарчук забезпечено роботу 

мобільного пункту консультування в 

приміщенні Старостинського округу с. 

Зозулинці для консультування населення. 

Докладніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3738729669507632
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3738831319497467
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3742704935776772


24 березня фахівцями 

Погребищенського бюро правової 

допомоги Петром Насінником та 

Валентиною Гавриш було надано 

адресну безоплатну правову 

допомогу жительці м. Погребище, яка 

полягала в роз’яснені такого питання: 

встановлення меж земельної ділянки, 

а також роз’яснено порядок звернення за безоплатною вторинною правовою 

допомогою. Докладніше. 

  

25 березня працівниками 

Хмільницького бюро правової 

допомоги, Ганною Мариніч та 

Юлією Козачок-Фесенко,проведено 

виїзний прийом громадян в Центрі 

надання адміністративних послуг с. 

Качанівка Війтівецької 

територіальної громади. 

Докладніше. 

 

25 березня начальником Оратівського 

бюро правової допомоги» Тетяною 

Колісник проведено лекцію для 

працівників Медівської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини на 

тему: «Земельний податок з фізичних 

осіб». Під час заходу обговорено поняття 

земельного податку, ставки та пільги щодо його сплати. Докладніше. 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3744522202261712
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3745382662175666
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3747848061929126


26 березня в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості працівниками Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мариною 

Кобернюк та Аліною Бондарчук проведено 

прийом громадян. Докладніше. 

 

 

 

26 березня в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості працівниками 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Мариною Кобернюк та Аліною Бондарчук 

проведено семінар з безробітними на тему: «Земельна реформа в Україні» під 

час якого присутні дізналися на що ж направлено земельну реформу. 

Докладніше. 

 

З метою поширення інформації про 

систему безоплатної правової 

допомоги, в рамках реалізації 

проекту «Створення системи 

безоплатної правової допомоги в 

Хмільницькій громаді» заступником 

начальника Хмільницького бюро 

правової допомоги Юлією Козачок - 

Фесенко спільно з головою Хмільницької районної громадської організації 

«Право» Віталієм Дорохом проведено інформаційні заходи та забезпечено 

роботу мобільних пунктів консультування в населених пунктах Хмільницької 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3748139505233315
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3748140575233208


територіальної громади, зокрема в с. Кривошиї та с. Порик Хмільницького 

району. Докладніше. 

 

З метою поширення інформації про 

систему безоплатної правової 

допомоги, в рамках реалізації 

проекту «Створення системи 

безоплатної правової допомоги в 

Хмільницькій громаді» 31 березня 

2021року начальником 

Хмільницького бюро правової 

допомоги Ганною Мариніч спільно з членами Хмільницької районної 

громадської організації «Право», проведено інформаційні заходи на тему: 

«Доступ до безоплатної правової допомоги» та забезпечено роботу мобільних 

пунктів консультування в населених пунктах Хмільницької територіальної 

громади, зокрема в с. Кожухів, с. Куманівці та с. Лозова Хмільницького району. 

Докладніше. 

 

      Систематично працівниками Козятинського місцевого центру складаються 

та розміщуються правові консультації у встановленому порядку для 

наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

      За даний період відредаговано 12 статей: «Повноваження органів і 

підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність»; «Запобіжні 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3765837966796802
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3765766086803990
https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR1U1TZr4gwbI6mDp23RL2IRrN7yNZRpPG-arHC1qIVyw_6tmkPz5P2hSwg


заходи: поняття, система, характеристика та підстави і умови застосування»; 

«Порушення порядку здійснення операцій з металобрухту»; «Порядок 

державної реєстрації юридичної особи»; «Порядок створення первинної 

організації професійної спілки»; «Договір позички»; «Фіктивне 

підприємництво»; «Поняття та види неустойки»; «Вибір прізвища при 

розірванні шлюбу»; « Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 

України»; «Зміна складу угідь в межах одного виду цільового призначення 

земельної ділянки»; «Порядок обчислення середньої заробітної плати». 

 

Протягом звітного періоду Козятинським місцевим центром проведено 5 

інформаційно-роз’яснювальних виступи на радіо на такі теми: «Протидія та 

запобігання дискримінації за рисою ознакою»; «Дострокове розірвання 

договору оренди землі» та ін.  

 

 За І квартал 2021 року Козятинським 

місцевим центром розміщено 13 публікацій у 

друкованій пресі, а саме в газетах: 

«Липовецькі вісті», «Життєві обрії» та «Колос»  

публікації на теми: «Безоплатна правова 

допомога», «Сплата земельного податку 

фізичними особами», «Земельний податок з фізичних осіб»; «У якому випадку 

ділиться кредит при розлученні»; «Яка процедура і які документи потрібні для 

оформлення пенсії по інвалідності 2021» та інші публікації про роботу центру. 

 

 За І квартал 2021 року Козятинським місцевим центром розміщено 153 

інформаційних публікацій у мережі Інтернет. Матеріали про роботу 

Козятинського місцевого центру з надання БВПД та його відділів 

розміщувались на Веб-сайтах, сторінках партнерів, сторінках FB: Козятинська 

МР, Козятинська ОТГ, Козятинська громада, Козятин МОЛОДИЙ Турбів ОТГ,  

КОЗЯТИН ВІДКРИТИЙ, Типовий Козятин, Козятин - це наше місто, 



Липовецька громада, Козятинський Терцентр, Козятинська міська ТГ, 

Погребище і села, Липовецька дошка оголошень, Козятинська центральна 

районна бібліотека, Літинська селищна рада та ін.. 

 [1.2]Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

          Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають 

БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 

проблемних питань співпраці.  

 

 Козятинським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у І  кварталі 2021 року забезпечено доступ до безоплатної 

правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої 

низки соціально незахищених категорій громадян, таких як: малозабезпечені 

(особи, чий сукупний сімейний дохід не перевищує двох прожиткових 

мінімумів), інваліди, багатодітні матері, учасники бойових дій, діти-сироти, 

діти, позбавлені  батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи та 

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.  

       Усім цим категоріям осіб надавалися послуги адвокатів для представництва 

їх інтересів у цивільних та адміністративних судових справах, якщо вони 

належать до категорій, що мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, як це визначено ст.14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу».   

 Система БВПД у Козятинському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги забезпечена адвокатами на достатньому рівні. 

Станом на 31.03.2021 р. Козятинським  місцевим центром укладено  26  

контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

на постійній основі та 3 договори з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.  

З метою покращення результативності та ефективності надання 

безоплатної вторинної правової допомоги постійно ведеться робота над 

розвитком спроможності центру виконувати покладені на нього функції, 



зокрема через налагодження інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 

адвокатів щодо умов співпраці з системою БВПД.  

 

За І квартал 2021 року проведено 

14  робочих зустрічей з адвокатами.        

12 березня 2021 року в приміщені 

Козятинського місцевого центру 

відбувся прийом громадян адвокатом 

 Лавренчуком А.С., який співпрацює з 

системою безоплатної правової 

допомоги та надана консультація.  

 

Здійснення інтерв'ювання клієнтів МЦ щодо якості отриманих послуг.  

Під час проведення інтерв'ювання клієнтів МЦ щодо якості отриманих послуг 

здійснювалося опитування клієнтів щодо дотримання вимог надання БВПД у 

цивільному та адміністративному процесах та стану задоволеності роботою 

адвоката/ працівників місцевого центру.     

У телефонному режимі також було опитано 62 клієнти центру, яким була 

надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 54 клієнта – повністю  

задоволені якістю надання послуг призначеного їм адвоката, 8 – клієнтів не 

відповіли на  дзвінок. 

Під час проведення інтерв'ювання клієнтів МЦ щодо якості отриманих 

послуг здійснювалося опитування клієнтів щодо дотримання вимог надання 

БВПД  та стану задоволеності роботою працівників місцевого центру.  

У телефонному режимі також було опитано 52 клієнти центру, яким була 

надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 43 клієнта – повністю   

задоволені якістю надання послуг призначеного їм працівника, 9 – клієнтів не 

відповіли на  дзвінок. 

 

Збір та поширення інформації про успішні практики 

адвокатів/працівників, що співпрацюють з центром  



Загалом протягом І кварталу  2021 року до Регіонального центру 

повідомлялося  про  11 позитивних практик працівників та адвокатів. Дана 

інформація розміщувалась на офіційному веб-сайті. 

Так, 18.01.2021 р. - інформацію щодо успішних справи про  встановлення 

факту належності правовстановлюючого документа (справи № 143/922/20 та 

143/754/20) 

20.01.2021 р.- до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішної справи про  скасування рішення та зобов`язання вчинити дії (справа 

№149/1234/20). 

28.01.2021 р.- до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішної справи про надання права на шлюб ( справа №143/910/20).  

16.02.2021 р. - до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішної справи про визнання додаткового строку для подачі заяви про 

прийняття спадщини  (справа № 143/1105/20) 

12.03.2021 р. - до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішних справ  про  визнання особи такою що втратила  право користування  

жилим приміщенням та зняття з реєстрації та стосовно вчиненого 

адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП  (справи 

№ 143/985/20 та 143/854/20). 

22.03.2021 р. - до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішних справ стосовно оскарження  адміністративного протоколу за 

частиною 1 статті 44-3 КУпАП, про усунення перешкод в користуванні 

приватною власністю шляхом виселення з житлового будинку (справи № 

149/2966/20 та 141/728/20). 

29.03.2021 р. - до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішних справ стосовно  встановлення опіки та призначення опікуна, 

розірвання шлюбу (справи № 137/915/20 та 137/1416/20). 

 

 

 

 



           

 

 

Фахівчиня Погребищенського бюро 

правової допомоги Валентина Гавриш 

допомогла клієнтам, які звернулися за 

юридичною допомогою, в судовому 

порядку встановити факт, що має 

юридичне значення. 

Детальніше.  

 

 

 

 

 

Одразу дві успішні практики-встановлення опіки над недієздатною особою  

Козятинський місцевий центр з надання БВПД 

Представництво інтересів осіб, які виявили бажання стати опікунами 

недієздатних осіб здійснювали 

адвокат, який співпрацює із системою БПД Ірина Юрченко 

та начальник відділу "Хмільницьке бюро правової допомоги" Ганна Мариніч 

    Успішна справа!!! 
 

    Успішна справа!!! 
 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3589556271091640
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZVJCCVh_yRQ6EqM35jvzM4HPVMfTbLPMedYIgDYqSRXVU6CWAj4MhM6xg0Yvq8IKojOCITM55b_iICplA2CZGCZYzCNtPqOCYmMUU2-tYGY306y5CZMPjARylyz0Aq8a_CsdBlspfrlH92zF8lrN6u4XobXoakhsR8Y4o7t9lk9EG6EmbfJRyzdrsrq7gcpsHJBbWR_KlB24py92Ijabm9NStDpTPGSnVMihD5Bq5NtVA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZVJCCVh_yRQ6EqM35jvzM4HPVMfTbLPMedYIgDYqSRXVU6CWAj4MhM6xg0Yvq8IKojOCITM55b_iICplA2CZGCZYzCNtPqOCYmMUU2-tYGY306y5CZMPjARylyz0Aq8a_CsdBlspfrlH92zF8lrN6u4XobXoakhsR8Y4o7t9lk9EG6EmbfJRyzdrsrq7gcpsHJBbWR_KlB24py92Ijabm9NStDpTPGSnVMihD5Bq5NtVA&__tn__=kK-y-R


 [1.3]Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
 

14 січня 2021 року в Хмільнику відбулося 

засідання «круглого столу», під час якого 

було підсумовано реалізацію програми 

«Правоспроможна громада» в 

Хмільницькій громаді. Участь в засіданні 

взяли представники Хмільницького бюро 

правової допомоги Ганна Мариніч та Юлія Козачок-Фесенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю міської ради Наталія Мазур, керівник громадської 

організації «Туристично-оздоровча Україна» Яків Настасюк, а також експерти 

громадської організації «ПРАВО» Олена Черній, Віталій Дорох, Володимир 

Плахотнюк та Тарас Носальський. Детальніше. 

 

4 лютого 2021 року в 

приміщенні Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги відбулася нарада.  

Під час наради проведено 

аналіз виконання завдань та 

обов’язків, які покладаються на працівників бюро та центру, проведено 

підсумки роботи за січень місяць та порівняно з відповідним періодом 

минулого року. Детальніше. 

4 лютого юристи Погребищенського 

бюро правової допомоги Петро 

Насінник та Валентина Гавриш взяли 

участь у семінарі для старост та 

діловодів територіальних громад.  

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3554085901305344
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3609097472470853


Під час даного заходу фахівці бюро розповіли про реалізацію проекту 

"Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України" та про право кожного громадянина на доступ до правосуддя . 

Детальніше. 

 

04 лютого працівниками Хмільницького бюро 

правової допомоги проведено робочу зустріч з 

експертами громадської організації «ПРАВО» з 

питання консолідації зусиль у напрямі надання 

правової допомоги для жителів сільської 

місцевості у земельних питаннях. Детальніше. 

 

17 лютого директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром в приміщенні 

Літинського бюро правової допомоги 

проведено робочу зустріч з адвокатом 

Богданом Зайцем. Детальніше. 

 

 

 

 

26 лютого заступник начальника 

відділу правопросвітництва 

Валентина Максимчук взяла 

участь у проведеному курсі 

"Впровадження сервісів для 

вразливих категорій користувачів 

суду". Докладніше. 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3610006139046653
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3611307668916500
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3642001902513743
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3674589399254993


 

27 лютого відбулася зустріч із 

мешканцями м. Липовець. В умовах 

проведеної децентралізації дуже 

важливо, щоб люди без перешкод 

мали можливість отримати належні 

державні послуги. Участь у даному 

заході взяв Олександр Комар, 

директор Козятинський місцевий 

центр з надання БВПД. 

Докладніше. 

 

 

24 березня працівниками Хмільницького 

бюро правової допомоги спільно із 

адвокатами системи безоплатної правової 

допомоги Юлією Проценко, Світланою 

Гайдамакою та Володимиром Матюхою 

проведено круглий стіл на тему: «Земельна 

реформа в Україні». Докладніше. 

 

 

Протягом І кварталу 2021 року надавалася методична допомога органам 

місцевого самоврядування, щодо створення ними спеціалізованих установ з 

надання БПД або прийняття відповідних місцевих програм та проведення 

конкурсу. Також працівниками Козятинського МЦ розроблялися методичні 

рекомендації.  

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3674627555917844
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3745066048873994


 

 

[1.4]Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 
 

 

 

28 січня у бібліотеці відбувся 

прийом громадян з надання 

безоплатної правової допомоги. 

Всього звернулось 5 осіб: через 

Skype-зв’язок 3 громадянина 

отримали консультації на базі 

бібліотек-філій сіл Махнівка, 

Жежелів, Зозулинці. 

Правову допомогу надавала 

начальник відділу просвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Марина Кобернюк. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2637335663224059&id=1479585552332415


      25 лютого у бібліотеці відбувся 

прийом громадян з надання безоплатної 

правової допомоги. 

       Всього звернулось 7 осіб: через 

Skype-зв’язок 5 громадян отримали 

консультації на базі бібліотеки-філії 

села Махаринці.  

       Правову допомогу надавали 

начальник відділу просвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Марина Кобернюк та заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БВПД Валентина Максимчук. Детальніше. 

 

 

         РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

За період з 04.01.2021р. по 31.03.2021 року Козятинським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2501 

звернень клієнтів, 1311 особам було надано 2271 правових консультацій, 230 

із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

- 213 рішень про надання БВПД та надано 81 доручення адвокатам та 132 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По  12  письмових зверненнях було надано 

відмову у наданні БВПД, та жодних клієнтів не було перенаправлено до інших 

провайдерів надання БПД. 

Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів за 

звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з 

аналогічними періодами минулого року 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2656412867983005&id=1479585552332415


 

 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1 

Відділ 

правопросвітництва на 

надання БПД 
512 485 27 

2 
Відділ «Калинівське 

бюро правової 

допомоги» 

244 225 19 

3 
Відділ «Липовецьке 

бюро правової 

допомоги» 

415 411 4 

4 
Відділ «Літинське бюро 

правової допомоги» 261 259 2 

5 
Відділ «Оратівське 

бюро правової 

допомоги» 

315 306 9 

6 

Відділ 

«Погребищенське бюро 

правової допомоги» 
329 243 86 

№ 

з/

п 

Назва 

місцевого 

центру 

Кількість опрацьованих звернень 

І  

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV  

квартал 
Разом 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

1 Козятинський 

МЦ 

2007 2501 1062  2039  2317 
 

7425 2501 



7 

Відділ «Хмільницьке 

бюро правової 

допомоги» 
425 342 83 

 Разом по МЦ 2501 2271 230 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного 255 (10,19%) права, цивільний процес 89 (3,56), спадкового 251 

(10,03 %), соціального забезпечення 146 (5,84 %), сімейного 457 (18,27%), 

земельного 503 (20,11%), адміністративного 111 (4,44 %) право, адміністративне 

правопорушення 40 (1,60), з інших питань 175 (6,99%), трудового 96 (2,75%), з 

питань виконання судових рішень 53 (2,12 %), пенсійне право 104 (4,15), 

житлового 162 (6,47%), податкова 26 (1,03), кримінальне право 18 (0,71), 

кримінальний процес 15 (0,60). 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період 

за категорією питань 



 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД, за категорією осіб  

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

163 (76,53%) та ветеранам війни 36 (16,90%),  особам з інвалідністю 2 

(0,94%),внутрішньо переміщені особи 5 (2,35%), діти які не належать до 

окремих категорій 6 (2,82%),  особи, які постраждали від домашнього 

насильства 1 (0,47 %). 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання 

БВПД, за статтю 

 

      (жінки – 787, чоловіки – 524) 

             

 Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД, за віком 

(10 осіб до 18 років, 141 осіб від 18-29 років, 283 осіб від 30-39 років, 281 

осіб від 40-49 років, 275 осіб від 50-59 років, 211 осіб від 60-69 років, 82 осіб від 

70-79 років, 28 осіб від 80 і більше). 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 

 здійснено 41 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 45 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 308 осіб, в тому числі 142 осіб 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 166 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 14 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 260 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 71 інформаційних матеріали з питань надання БПД. 

 надано 42 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№

з/

п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдер

ів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу  

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

1 
Козятинський 

МЦ 
12/73 13/60 4 74 0 49 

2 
Відділ 

«Калинівське 

Бюро» 

4/25 4/23 1 24 1 0 



3 

Відділ 

«Липовецьке 

Бюро» 

5/26 6/16 3 30 7 5 

4 

Відділ 

«Літинське 

Бюро» 

9/45 8/22 1 37 7 7 

5 
Відділ 

«Оратівське 

Бюро» 

4/12 13/40 2 23 5 7 

6 

Відділ 

«Погребищенсь

ке Бюро» 

5/20 1/5 1 38 0 3 

7 

Відділ 

«Хмільницьке 

Бюро» 

2/9 0/0 2 34 22 0 

 Разом по МЦ 41/210 45/166 14 260 42 71 

 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 

за категоріями питань  

№ 

з/п 

Категорія питань 

звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І  

квартал 

ІІ  

квартал 

ІІІ 

 квартал 

ІV 

квартал 
2021 рік 

1 адміністративного права 111 
 

 
  

2 адмін. правопорушення 40 
 

 

  

3 виконання судових 

рішень 

53 
 

 

  

4 житлового права 162 
 

 

  

5 земельного права 503 
 

 

  

6 інші питання 175 
 

 

  

7 кримінальне право 18 
 

 

  

8 кримінальний процес 15 
 

 

  

9 пенсійне право 104 
 

 

  

10 податкове право 26 
 

 

  

11 сімейного права 457 
 

 

  

12 соціальне забезпечення 146 
 

 

  

13 спадкового права 251     

14 трудового права 96     

15 цивільного права 255     

16 цивільний процес 89     

17 неправове питання 0     

Разом 2501 
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