
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Козятинським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2021 рік у ІІ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  



06 квітня відбувся черговий прийом 

громадян в приміщенні Козятинського 

міськрайонного відділу філії ДУ "Центр 

пробації" у Вінницькій області. За 

отриманням безоплатної правової допомоги 

звернулось 5 особи, яким надано 5 

консультації та роз'яснень чинного 

законодавства. 

       Правова допомога надавалася працівниками Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліною Бондарчук 

та Мариною Кобернюк. Детальніше. 

 

 06 квітня головним спеціалістом 

Липовецького бюро правової допомоги 

Оленою Свірською, в приміщенні 

Липовецького районного сектору філії ДУ 

«Центр пробації» проведено лекцію для 

осіб, які перебувають на обліку в ДУ 

«Центр пробації» на тему: «Земельний податок для фізичних осіб», з метою 

підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок. 

Детальніше. 

12 квітня фахівцями Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Валентиною 

Максимчук та Валентиною Гайдученко 

забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні Махнівської 

територіальної громади для консультування 

населення. 

За правовою допомогою звернулось 12 громадян, яким надано 12 консультації 

та роз'яснення чинного законодавства. Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3784244814956117
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3784264638287468
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3799689456744986


 

14 квітня директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром та працівником 

Хмільницького бюро правової допомоги 

Ганною Мариніч, 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. Детальніше. 

 

       16 квітня фахівчиня Калинівського бюро 

правової допомоги Наталія Горобець провела 

семінар з учасниками бойових дій в 

Калинівському міському будинку культури на 

тему:"Психологічна реабілітація учасників 

АТО та пільги, визначені законодавством". 

       По завершенню заходу усі присутнім 

роздані інформаційні буклети і листівки на 

правову тематику. Детальніше. 

 

 19 квітня працівниками Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мариною 

Кобернюк та Маргаритою Навроцькою в 

приміщенні Управління «Центр з надання 

адміністративних послугу у місті Козятині» 

проведено прийом громадян. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3805314996182432
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3813491788698086
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3822424811138117


       21 квітня фахівцями Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина 

Кобернюк та Валентина Гайдученко 

забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні 

Махаринецького старостинського округу 

для консультування населення. 

       За правовою допомогою звернулось 10 громадян, яким надано 10 

консультації та роз'яснення чинного законодавства. Детальніше. 

 

21 квітня працівниками Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина 

Кобернюк та Валентина Гайдученко було 

проведено семінар для педагогічного 

колективу Махаринецької СЗОШ І-ІІІ ст. на 

тему: «Які права мають власники та 

користувачі земельних ділянок, та як захистити свої права». Детальніше. 

 

22 квітня фахівцями Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Валентиною Максимчук та 

Маргаритою Навроцькою забезпечено роботу 

мобільного пункту консультування в 

приміщенні Жежелівського старостинського 

округу для консультування населення. 

За правовою допомогою звернулось 8 громадян, 

яким надано 8 консультації та роз'яснення 

чинного законодавства. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3825053580875240
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3825068054207126
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3829882250392373


       25 квітня фахівцями Оратівського бюро 

правової допомоги Тетяною Колісник та Світланою 

Бражною проведено виїзд дистанційного пункту 

консультування в приміщенні Оратівської районної 

філії Вінницького обласного центру зайнятості.  

За правовою допомогою звернулося 3 громадяни, 

яким надано 3 консультації та роз'яснення чинного 

законодавства з наступних питань: процедура 

оформлення договору дарування будинку; 

поновлення строку на прийняття спадщини та як підтвердити трудовий стаж. 

Детальніше. 

 

26 квітня працівниками Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мариною Кобернюк та Маргаритою 

Навроцькою в приміщенні Управління «Центр з 

надання адміністративних послугу у місті 

Козятині» проведено прийом громадян.  

За отриманням безоплатної правової допомоги 

звернулось 6 осіб, яким надано 6 консультації та 

роз'яснення чинного законодавства. Детальніше. 

 

 

27 квітня в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості працівниками 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Мариною Кобернюк та Валентиною 

Гайдученко проведено семінар з безробітними на тему: «Безоплатна правова 

допомога – якісна та доступна». Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3838758769504721
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3838906589489939
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3841593465887918


 

27 квітня в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості працівниками Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мариною 

Кобернюк та Валентиною Гайдученко 

проведено прийом громадян. Детальніше. 

 

 

  

30 квітня відбулася сесія 

Самгородоцької територіальної 

громади.  

На розгляд виносилося питання, 

щодо затвердження Програми 

безоплатної правової допомоги 

населенню Самгородоцької 

територіальної громади на 2021-2023 роки.  

Директор Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Комар виступив з доповіддю та розповів 

депутатам про необхідність та значення цієї програми для мешканців 

Самгородоцької територіальної громади. Детальніше. 

 

5 травня в приміщенні Територіального 

центру соціального обслуговування 

«Милосердя» за участі працівників 

територіального центру, працівників Сервіс 

центру надання адміністративних послуг 

ПФУ, працівників Погребищенського бюро 

правової допомоги, а також директора 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3841601662553765
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3850632238317374


Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександра Комара відбулося засідання “круглого столу” на тему: 

«Захист прав громадян у земельних відносинах».  

Детальніше.  

 

6 травня працівниками Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяною Колісник та Світланою Бражною 

проведено виїзд дистанційного пункту 

консультування в Оратівському районному відділі 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції ( м. Хмельницький) .  

Детальніше. 

 

06 травня в приміщенні Писарівської 

НВК ЗОШ I- III ступенів - ДНЗ 

юристами Калинівського бюро правової 

допомоги Аліною Пиндик та Наталією 

Горобець проведено лекцію для учнів 

5,6,7 класів на тему: «Протидія булінгу 

в Україні». Докладніше.  

 

 

 11 травня фахівцями Липовецького бюро 

правової допомоги Оксаною Комісаренко та 

Оленою Свірською в приміщенні Липовецького 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» 

проведено дистанційний пункт консультування 

громадян, що перебувають на обліку у цій 

установі.  

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3867603353286929
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3870094676371130
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3870195919694339
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3885428874837710


11 травня фахівцями Липовецького 

бюро правової допомоги Оксаною 

Комісаренко та Оленою Свірською, а 

також за участі працівників КЗ 

«Липовецький міський центр 

соціальних служб», в приміщенні 

Липовецького районного сектору філії ДУ «Центр пробації» проведено семінар 

на тему: «Протидія домашньому насильству», з метою роз’яснення положень 

нового Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». Детальніше. 

 

12 травня директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром та фахівцем 

Хмільницького бюро правової допомоги 

Ганною Мариніч, на підставі укладеного 

Меморандуму 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. Детальніше. 

 

 14 травня в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості працівниками 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Мариною Кобернюк та Валентиною 

Гайдученко спільно з провідним фахівцем 

відділу надання соціальних послуг Козятинської міськрайонної філії 

Вінницького обласного центру зайнятості Наталією Машталер проведено 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3885435461503718
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3888372987876632


семінар з безробітними на тему: «Права та обов’язки зареєстрованих 

безробітних та як скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу». 

Детальніше. 

 19 травня, в приміщенні Хмільницького 

бюро правової допомоги проведено круглий 

стіл на тему: «Основні напрями реалізації 

державної політики у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству». 

Детальніше. 

 

       19 травня юристом Калинівського 

бюро правової допомоги Аліною Пиндик в 

приміщенні Корделівської ЗОШ I-III 

ступенів проведено чотири лекції для учнів 

5,7,9,10 класів на тему: «Протидія булінгу 

в Україні ». 

      В Україні більшість дітей стикаються з 

хуліганством у тому чи іншому прояві. Іноді тривале психологічне, фізичне та 

інші види тиску призводять до трагічних наслідків. Під час уроку роз`яснено 

учням, як можна протистояти цьому явищу. Докладніше. 

 

20 травня юристи Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина 

Кобернюк та Валентина Гайдученко 

здійснили виїзд до с. Бродецьке, де надали 

15 юридичних консультацій жителям села. 

Докладніше.  

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3892059930841271
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3909407942439803
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3935798449800752


24 травня фахівцями Погребищенського 

бюро правової допомоги Петром 

Насінником та Валентиною Гавриш 

проведено семінар в приміщенні СФГ 

«Дніпро» Мончинецького старостинського 

округу для жителів села, серед яких були 

учасники бойових дій на тему: «Пільги 

учасникам бойових дій та їх родинам». Докладніше. 

 

27 травня працівники Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина 

Кобернюк та Аліна Бондарчук провели брейн-

ринг на тему: «Право і Закон в житті людини» 

в Білопільській СЗШ І-ІІІ ст. для учнів 9-го 

класу. Докладніше. 

 

 

 

        27 травня працівники 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Марина Кобернюк 

та Аліна Бондарчук провели лекцію на 

тему: «Стоп Булінг» в Білопільській 

СЗШ І-ІІІ ст. для учнів 10 класів. 

В Україні більшість дітей стикаються з хуліганством у тому чи іншому прояві. 

Іноді тривале психологічне, фізичне та інші види тиску призводять до трагічних 

наслідків. Під час уроку роз`яснено учням, як можна протистояти цьому явищу.  

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3928826797164584
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3931910286856235


 

28 травня у Козятинському міському 

територіальному центрі відбувся прийом 

громадян юристами Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги - Аліною 

Бондарчук та Марією Горецькою. 

Докладніше. 

 

 

 

1 червня з нагоди відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей 

начальник Літинського бюро правової 

допомоги Галина Войнаревич взяла 

участь у флеш - мобі до 

Міжнародного дня захисту дітей та 

провела правопросвітницький захід на тему: «Твої права - твій надійний 

захист». Докладніше. 

 

1 червня працівники Козятинського 

місцевого центру Марина Кобернюк та 

Аліна Бондарчук привітали дітей 

Махаринецької ЗОШ І-ІІІ ст. зі святом, та 

ще раз у ігровій формі нагадали про їх 

права. 

Наступним етапом заходу було 

проведення конкурсу малюнку на асфальті, де дітям було запропоновано 

намалювати, яке право їм найбільш потрібне. На малюнках діти зображали себе 

у колі родини – право на турботу та родину, сонце та море – право на 

відпочинок, себе лікарем – право на медичне обслуговування. Докладніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3936243986422865
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3947729925274271
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3947879041926026


 

Неймовірне свято для дітей відбулося на 

території Махаринецької СЗОШ І-ІІІ ст. 

першого літнього дня. Розваги були на 

будь-який смак. Вабили хлопчиків та 

дівчаток й правові ігри, які у День 

захисту дітей провела начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марина Кобернюк та головний спеціаліст Аліна 

Бондарчук. Діти жваво обговорювали права, про які вже знають, та прагнули 

дізнатися нового. Детальніше. 

  

02 червня, за підтримки Міжнародний 

фестиваль документального кіно про права 

людини Docudays UA., в приміщенні 

Козятинського місцевого центру місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбувся перегляд  

стрічки Оксани Бурої "Лізо, ходи додому!", 

приурочений Міжнародному дню захисту дітей. Докладніше. 

 

 2 червня в приміщенні Калинівського 

міського будинку культури 

працівниками Калинівського бюро 

правової допомоги Аліною Пиндик та 

Наталією Горобець проведено 

правопросвітницький захід на тему: 

«Закон на варті охорони навколишнього 

природного середовища». Докладніше. 

  

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3947891385258125
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3950820208298576
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3951163761597554


02 червня працівниками Хмільницького 

бюро правової допомоги Ганною Мариніч 

та Юлією Козачок – Фесенко проведено 

консультаційний пункт в Уланівській 

територіальній громаді. 

Зокрема консультування проводилось в КЗ 

«Публічна бібліотека Уланівської сільської 

ради». За юридичними консультаціями звернулись 11 громадян, в тому числі 

прийнято 1 письмове звернення. Докладніше. 

 

          07 червня фахівцями 

Погребищенського бюро правової 

допомоги Петром Насінником та 

Валентиною Гавриш було взято участь 

у відкриті літнього клубу «Росинки» в 

КЗ «Погребищенський Центр дитячої 

та юнацької творчості » проведено 

лекцію на тему: «Мої права та Стоп 

Булінг» в Погребищенському будинку школяра та юнацтва. Докладніше. 

 

 10 червня фахівцем Липовецького 

бюро правової Оленою Свірською в 

приміщенні відділу надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконавчого комітету Липовецької 

міської ради проведено 

консультаційний пункт та надано 

роз’яснення в сфері трудового та земельного права, а саме стосовно: підстав та 

порядку розірвання трудового договору, порядку приватизації земельної 

ділянки тощо. Докладніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3953341738046423
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3968713883175875
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3976072555773341


 11 червня в приміщенні Калинівського 

районного центру зайнятості юристами 

Калинівського бюро правової допомоги 

Аліною Пиндик та Наталією Горобець 

спільно з начальником Калинівського РВ 

ДВС ЦЗ МРУ Міністерства юстиції 

Володимиром Ільченком проведено семінар 

для осіб, що перебувають на обліку на тему: «Обмін інформацією щодо фактів 

порушення роботодавцями порядку оформлення трудових відносин осіб, які 

мають майнові зобов’язання за рішенням судів, в тому числі заборгованість зі 

сплати аліментів». Детальніше. 

 

 15 червня в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького 

обласного центру зайнятості 

працівниками Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Мариною Кобернюк та 

Валентиною Гайдученко 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 обов’язки 

зареєстрованих безробітних та як скористатися своїм правом на безоплатну 

правову допомогу». Детальніше. 

15 червня юристами Погребищенського 

бюро правової допомоги Петром Насінником 

та Валентиною Гавриш спільно з волонтер 

БПД Козятинського МЦ ЗНВПД Ольгою 

Івановою проведено лекцію в КЗ 

"Дзюньківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" на тему: 

«Мої права та Стоп Булінг». Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3976426645737932
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3987341647979765
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3987353184645278


 

        7 червня в приміщенні Хмільницької 

міськрайонної філії Вінницького ОЦЗ 

юристи Хмільницького бюро правової 

допомоги Ганна Мариніч та Юлія Козачок 

-Фесенко провели семінар на тему 

"Правові аспекти працевлаштування". 

Детальніше. 

 

 22 червня директор Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександр Комар та 

начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Марина Кобернюк взяли участь у 

сході громадян села Пляхова 

Хмільницького району. Детальніше. 

 

 22 червня фахівцями Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Валентиною Максимчук та 

Аліною Бондарчук забезпечено роботу 

консультаційного пункту в приміщенні 

Глуховецької об'єднаної територіальної 

громади. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3994462727267657
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4006538762726720
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4006570022723594


23 червня, завдяки співпраці з 

Козятинською бібліотекою, сьогодні за 

ініціативи Козятинського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, працівники та відвідувачі 

бібліотеки мали змогу переглянути 

документальний фільм «Мова» про 

безкоштовні курси української, створений Громадською організацією 

«Південь» та Міжнародним фестивалем документального кіно про права 

людини Docudays UA, режисер Сергій Лисенко. Детальніше. 

 

 24 червня працівниками Оратівського бюро 

правової допомоги Тетяною Колісник та 

Світланою Бражною проведено 

консультаційний пункт в Оратівському 

районному відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрально - Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції ( м. Хмельницький) . 

Детальніше. 

 

 

 

 

 

 22 червня начальником Літинського бюро 

правової допомоги Галиною Войнаревич 

проведено консультаційний пункт в селі 

Бруслинів Літинської селищної ради.  

За правовою допомогою звернулося 10 

громадян, яким надано10 консультацій та роз'яснень чинного законодавства з 

питань земельного, сімейного, спадкового, житлового, цивільного права.  

Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4008105269236736
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4013460898701173
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4013611022019494


 

25 червня в приміщенні Комунального 

закладу «Оратівський селищний центр 

соціальних служб» працівниками 

Оратівського бюро правової допомоги 

Тетяною Колісник та Світланою 

Бражною спільно з представниками 

Оратівського селищного центру 

соціальних служб, Оратівського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій 

області та представників Оратівської селищної ради проведено круглий стіл на 

тему: «Захист прав людини і громадянина». Детальніше. 

 

29 червня, приурочений до Дня 

Конституції України відбувся круглий 

стіл на тему: «Конституція - основний 

закон, який гарантує захист прав і свобод 

людини». Детальніше. 

 

 

 

29 червня юристи Калинівського бюро правової 

допомоги Аліна Пиндик ти Наталія Горобець 

проведено консультаційний пункт у приміщенні 

публічної бібліотеки Калинівської міської ради. 

За правовою допомогою звернулось 6 громадян, 

яким було надано консультації та роз’яснення 

чинного законодавства з питань цивільного, 

спадкового, сімейного та земельного права.  

Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4022243551156241
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4025890077458255
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4027928333921096


29 червня заступником начальника відділу 

«Погребищенське бюро правової 

Валентиною Гавриш проведено лекцію в КЗ 

"Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів" на тему: 

«Мої права та Стоп Булінг». Детальніше. 

 

 

Протягом звітного періоду Козятинським місцевим центром проведено 4 

інформаційно-роз’яснювальних виступи на радіо на такі теми: «Чи можливо 

поновити батьківські права?», «Особливості прийняття спадщини дитиною», 

«Що робити, якщо заборонять спілкуватися з онуками», «Як збільшити розмір 

аліментів на дитину»  та ін.  

 

 За ІІ квартал 2021 року Козятинським 

місцевим центром розміщено 12 публікацій у 

друкованій пресі, а саме в газетах: 

«Липовецькі вісті» та «Колос»  публікації на 

теми: «Декретна відпустка для тата», «Вихідна 

допомога працівнику у разі його звільнення»; 

«Як не стати жертвою торгівлі людьми за кордоном»; «Чи зараховується у 

трудовий стаж період одержання допомоги по частковому безробіттю»; «Чи 

мають право баба та дід на спілкування з онуками», «Як можна отримати 

інформацію про вільні земельні ділянки», «Чи можна отримати виплати 

компенсації за невикористані дні щорічної відпустки», «Передача нерухомого 

майна в рахунок сплати аліментів», «Право з тобою», «Порядок оцінки майна, 

нерухомості, транспорту в Україні в 2021 році»; «Новий вид відпустки»; «Чи 

переходить зобов’язання зі сплати аліментів спадкодавця до спадкоємців?». 

 

 За ІІ квартал 2021 року Козятинським місцевим центром розміщено 152 

інформаційних публікацій у мережі Інтернет. Матеріали про роботу 

Козятинського місцевого центру з надання БВПД та його відділів 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4027936923920237


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 ІІ  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 30.06.2021 р. Козятинським  місцевим центром 

укладено 26 контрактів з адвокатами та 5 договорів з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій.  



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 ІІ квартал проведено 15 робочих 

зустрічей з адвокатами.  

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 42 клієнтів центру, яким 

була надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 42 особи – повністю  

задоволені якістю надання послуг призначеного їм адвоката.  

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 180 клієнтів центру, яким 

була надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 180 осіб – повністю   

задоволені якістю надання послуг призначеного їм працівника. 

 

Збір та поширення інформації про успішні практики 

адвокатів/працівників, що співпрацюють з центром  

      Загалом протягом ІІ кварталу 2021 року до Регіонального центру 

повідомлялося  про 4 позитивні практики адвокатів.  



Так,   26.04.2021 р. - до Регіонального центру надіслано інформацію 

щодо успішної справи про  адміністративне правопорушення  за ст.178  КУпАП   

(справа №133/77/21). 

26.04.2021 р.- до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

стягнення заборгованості по кредитному договорі ( справа №136/1017/20). 

30.06.2021р. .- до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

виїзду дитини за кордон без згоди батька( справа №127/22087/20). 

30.06.2021р. .- до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

визнання  дій  Управління соціального  захисту населення  Хмільницької РДА 

Вінницької області  неправомірними та зобов’язати вчинити дії  з приводу 

виплати недоплаченої  частини одноразової грошової допомоги до 5 травня ( 

справа №120/2496/21-а). 

[1.3]Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
 

1 квітня 2021 року,  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 територіальної громади, зокрема в с. Кривошиї та с. 

Порик Хмільницького району. За правовою допомогою звернулось 4 особи.  



Детальніше. 

 

       5 квітня, у 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 березень місяць та порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 

       Обговорено методи підвищення правової 

обізнаності громадян, як працівниками центрів так 

і бюро правової допомоги. Детальніше. 

 

 

21 квітня фахівцями Погребищенського 

бюро правової допомоги Петром 

Насінником та Валентиною Гавриш 

проведено інформування жителів села 

Дзюньків, щодо земельних 

правовідносин, з метою підвищення 

обізнаності власників та користувачів 

земельних ділянок. 

       Під час заходу громадянам було роз’яснено про реалізацію права при 

вирішені земельних питань. Детальніше. 

 

11 травня в приміщенні Козятинської міської 

ради директором Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром Комаром 

спільно з начальником відділу 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3765837966796802
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3779072712139994
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3827514030629195


правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Мариною 

Кобернюк проведено семінар з учасниками бойових дій на тему: «Право 

учасників АТО на отримання земельних ділянок. А також як скористатися 

своїм правом на безоплатну правову допомогу». Детальніше. 

 

 

11 травня фахівець Літинського 

бюро правової допомоги Галина 

Войнаревич провела семінар в 

приміщенні Багриновецької 

сільської бібліотеки на тему: 

«Як реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної 

ділянки». Детальніше. 

 

 

 2 червня з метою 

підвищення обізнаності 

власників та користувачів 

земельних ділянок щодо їх 

прав на землю та способів 

захисту, працівники 

Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Валентина Максимчук та 

Валентина Гайдученко взяли участь у сході громадян села Кордишівка 

Хмільницького району. Докладніше. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3882994208414510
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3885846881462576
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3953314724715791


5 травня відбулася робоча зустріч директора 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександра Комара з Ольгою Івановою, яка 

виявила бажання стати волонтером БПД та 

отримала сертифікат про проходження курсу. 

Під час зустрічі спільно визначені напрямки 

співпраці та порядок їх реалізації.  

Детальніше. 

 

 

 Перший волонтер, який підписав договір з 

Козятинський місцевий центр з надання 

БВПД !!! 

14 квітня директором Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександром 

Комаром в приміщенні Хмільницького 

бюро правової допомоги проведено робочу зустріч з Павлиною Капралюк, яка 

виявила бажання стати волонтером системи безоплатної правової допомоги. 

Під час зустрічі було обговорено подальшу співпрацю. Детальніше. 

 

9 травня в приміщенні Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулося 

засідання круглого столу на тему: 

«Насилля в сім’ї як соціальна проблема». 

Метою даного засідання було 

скоординувати роботу служб, установ та  

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3867605509953380
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZWmU-hfUBhqCcp-_cPbFRsM136PSeW-gzQPKMtm_IiyzwA1k-BGlTnyO87-2MicqscVFOIMo_w_G59jGOsfXhXm4dCyhat-lXO_nFN-bPtauhxGUh__-ZxyFBjILRh6qOmgMdC5-ehbTrLArgiAj5IBrfDAyUqi2sIiOu4lPYIFMQsCbTFyI7KoWsatuC9k4p0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZWmU-hfUBhqCcp-_cPbFRsM136PSeW-gzQPKMtm_IiyzwA1k-BGlTnyO87-2MicqscVFOIMo_w_G59jGOsfXhXm4dCyhat-lXO_nFN-bPtauhxGUh__-ZxyFBjILRh6qOmgMdC5-ehbTrLArgiAj5IBrfDAyUqi2sIiOu4lPYIFMQsCbTFyI7KoWsatuC9k4p0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3805455599501705


Підготовлено відеоролики 

 

 

5 квітня, начальником відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги  

Мариною Кобернюк підготовлено 

відеоролик на тему: "Відповідальність 

батьків за неналежне виконання 

батьківських обов’язків". Детальніше. 

 

9 квітня, заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Валентина Максимчук 

розповідає про відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення. Детальніше. 

 

 

31 травня, головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Аліна 

Бондарчук підготувала відеоролик на 

тему: "Виплата одноразової 

матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю та 

непрацюючим малозабезпеченим особам". Докладніше. 

 

https://fb.watch/v/1NxP2iyoI/
https://fb.watch/6Co__eaZnI/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017509201999&__cft__%5b0%5d=AZXrArQHZW2lSxrXUzfFPXoKTSNyAZCQdOAHA54LZu5eEe9-eR4zHESktE7bZwPcK_p_XUg1By9ZiJZ1EtZ09_r38eclZ0YbeXagfBHmpuDcLjkHiwVbu_vHmi3EE6VK8BOZcGs7oE2s6MWqwmSMPY73FIKpz6TBxgjQiTlo8GE9i_mmOGeqpDBtvpXmdiRNsLQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017509201999&__cft__%5b0%5d=AZXrArQHZW2lSxrXUzfFPXoKTSNyAZCQdOAHA54LZu5eEe9-eR4zHESktE7bZwPcK_p_XUg1By9ZiJZ1EtZ09_r38eclZ0YbeXagfBHmpuDcLjkHiwVbu_vHmi3EE6VK8BOZcGs7oE2s6MWqwmSMPY73FIKpz6TBxgjQiTlo8GE9i_mmOGeqpDBtvpXmdiRNsLQ&__tn__=-%5dK-R
https://fb.watch/v/3nvl_D82u/


 11 червня, головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Аліна 

Бондарчук підготувала відеоролик на 

тему: "Як відстояти право на 

побачення з власною дитиною? " 

Детальніше. 

 

 

14 червня,  начальник відділу 

правопросвітництва на надання 

безоплатної правової допомоги 

Марина Кобернюк підготувала 

відеоролик на тему: «Що потрібно 

знати про відповідальність за 

ухилення від сплати аліментів на 

утримання дітей». Детальніше. 

 

 

28 червня, до Дня Конституції України 

заступником начальника Калинівського 

бюро правової допомоги Аліною Пиндик 

підготовлено відеоролик. Детальніше. 

 

 

Протягом ІІ 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://fb.watch/6DKeQqGXXC/
https://fb.watch/6DKPbWcYsS/
https://fb.watch/6DNYD5v7CW/


 

 

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

ефективною 
 

24 червня у Козятинській бібліотеці 

відбувся прийом громадян з надання 

безоплатної правової допомоги. 

Всього звернулось 13 осіб: через онлайн-

зв’язок 5 громадян отримали консультації 

на базі сільських бібліотек: Сигнал, 

Кордишівка. Детальніше. 

 

        9 квітня, заступник начальника Калинівського бюро правової допомоги 

Аліна Пиндик взяла участь у інформаційній зустрічі для вчителів та 

бібліотекарів у Вінницькій області. 

Під час заходу проінформовано про "Доступ до електронних сервісів" 

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4011824532198143
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/3791016387612293


 

      

 

      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 5  статей: 30.04.2021 «Звернення стягнення 

на доходи боржника», 30.04.2021 «Членство у професійній спілці. Участь 

профспілок у захисті прав працівників», 31.05.2021 «Зміна складу угідь в межах 

одного виду цільового призначення земельної ділянки», 30.06.2021 

«Оформлення права власності на кооперативну квартиру», «Лікарняний по 

догляду за дитиною під час карантину. Право перейти на особливий режим 

роботи в умовах карантину». 

https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR1U1TZr4gwbI6mDp23RL2IRrN7yNZRpPG-arHC1qIVyw_6tmkPz5P2hSwg


     
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 

 здійснено 36 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 36 

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 562 осіб, в тому числі 315 осіб 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 247осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 12 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 96 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 168 інформаційних матеріали. 

 надано 27 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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