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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.  

06 липня 2021 року працівниками 

Оратівського бюро правової допомоги 

Тетяною Колісник та Світланою Бражною 

проведено консультаційний пункт в 

приміщенні Оратівської районної філії 

Вінницького обласного центру зайнятості. За 

правовою допомогою звернулося 10 громадян, 

яким надано 10 консультацій та роз'яснень 

чинного законодавства з питань спадкового, сімейного, цивільного, та 

земельного права. Детальніше. 

 

06 липня 2021 року під час виїзду до села 

Попівка, працівниками Липовецького бюро 

правової допомоги Оленою Свірською та 

Крістіною Соляр, в приміщенні сільської 

ради проведено консультування жителів села 

з правових питань. Детальніше. 

 

 

07 липня 2021 фахівцями Липовецького 

бюро правової допомоги Оленою 

Свірською та Крістіною Соляр було 

проведено робочу зустріч із працівниками 

та соціальними робітниками 

Комунального закладу"Центр надання 

соціальних послуг" Липовецької міської 

ради, які надають послуги догляду для осіб похилого віку та інвалідів. 

Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4049544638426132
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4049561638424432
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4049588475088415


 

13 липня 2021 року працівниками Липовецького бюро 

правової допомоги Оленою Свірською та Крістіною 

Соляр здійснено виїзд до Турбівської громади, де в 

приміщенні Центру надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) селищної ради забезпечено роботу 

консультаційного пункту, згідно графіку. 

Детальніше. 

 

13 липня 2021 року голова районної 

ради Юрій Слабчук, директор 

Козятинського центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Комар Олександр 

Станіславович та начальник 

Хмільницького бюро правової 

допомоги Ганна Мариніч підписали 

Меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової 

допомоги. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль сторін, 

спрямованих на захист, дотримання та забезпечення гарантій державного 

захисту конституційних прав і свобод громадян – жителів Хмільницької 

громади на безоплатну правову допомогу. Детальніше. 

 

14 липня 2021 року директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД Олександром 

Комаром та працівниками Хмільницького та 

Літинського бюро правової допомоги, на підставі 

укладеного Меморандум про спільну діяльність 

щодо надання безоплатної правової допомоги та 

відповідно до графіку роботи, в державній 

установі «Літинська ВК (№123)» забезпечено 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4066010303446232
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhmrayrada.gov.ua%2Fnews%2F2021-07-13-01%2F%3Ffbclid%3DIwAR3TDr4C-busgm1thwYYBd-JsW8ijac9ocBpK3zHlwsblAT2JfyPTrTEdyM&h=AT0pdMJniUo8gScC_c3W61BmWtyj7ao06iPnfs0kKWyzsDPricpbXQYaWbL4NriQoexkA5o6MIPhQ_XJQOWhfjbuXmYMwj


роботу консультаційного пункту. Детальніше. 

15 липня 2021 року начальником 

Літинського бюро правової допомоги 

Галиною Войнаревич проведено 

консультаційний пункт в селі Сосни 

Літинської селищної ради.  

За правовою допомогою звернулося 11 

громадян, яким надано11 консультацій та 

роз'яснень чинного законодавства з питань 

земельного, сімейного, спадкового, 

житлового, цивільного права. Детальніше. 

 

16 липня 2021 року 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. 

 

21 липня 2021 року працівники 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Валентина 

Максимчук та Валентина 

Гайдученко в приміщенні 

Непедівського старостинського 

округу проведено прийом громадян.  

Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4066490120064917
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4071674592879803
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4071860452861217
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4086280381419224


 

23 липня 2021 року директор 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександр Комар взяв участь у 

сесії Хмільницької районної ради.  

На розгляд виносилося питання, щодо 

затвердження Програми безоплатної 

правової допомоги населенню Хмільницького району на 2021-2023 роки. 

Детальніше. 

 

23 липня 2021 року 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. 

  

26 липня 2021 року в приміщенні 

Іванівської сільської ради працював 

консультаційний пункт до якого звернулось 

18 громадян, яким було надано 18 

роз’яснень. 

Правові консультації надавали працівники 

Калинівського бюро правової допомоги – 

Пиндик Аліна Володимирівна та Любчик 

Леся Василівна. Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4092443064136289
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4092452910801971
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4103942822986313


 27 липня 2021 року в 

приміщенні Сальницького 

сільського будинку культури 

було проведено лекцію для 

підлітків на тему: «Право на 

особисту недоторканість 

дитини в сім’ї та за її межами». 

Лекцію проводили працівники Калинівського бюро правової допомоги – 

Пиндик Аліна Володимирівна та Любчик Леся Василівна. Детальніше. 

 

 28 липня 2021 року до Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги в телефонному режимі 

звернулася громадянка М., яка через 

проблеми зі здоров’ям не має можливості 

сама відвідати приймальню центру, що 

знаходиться за адресою: м. Козятин, вул. 

Героїв Майдану, 32 за правовою допомогою. 

Детальніше. 

 

28 липня 2021 року на території 

центрального ринку міста Хмільника 

проведено спільну акцію працівників 

Хмільницької міської ради, бюро 

правової допомоги та Хмільницького 

РВП ГУНП у Вінницькій області, 

приурочену до Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлею людьми. 

Основною метою проведення зазначеного заходу стало поширення інформації 

щодо запобігання та протидії такому явищу, як торгівля людьми. Учасники 

акції отримали буклети, листівки з тематикою «Протидія торгівлі людьми», а 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4104070972973498
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4109613662419229


також контакти служб, установ та організацій, що можуть допомогти 

постраждалим. Детальніше. 

 

      Система безоплатної правової допомоги має 

особливий вид надання правових консультацій: 

консультаційні пункти. 

      Саме такий пункт працював 10 серпня 2021 року  

у Центрі надання адміністративних послуг 

Калинівської міської ради за адресою: м. Калинівка 

вул. В. Нестерчука, 19. 

      Фахівець Калинівського бюро правової допомоги 

Аліна Пиндик надала 12 юридичних консультацій. 

Детальніше. 

        

  18 серпня 2021 року в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг Липовецької 

міської ради працював консультаційний пункт. 

      Фахівці Липовецького бюро правової 

допомоги Олена Свірська та Крістіна Соляр 

надали 12 юридичних консультацій.  Детальніше. 

 

 

 

2 вересня 2021 року, з метою підвищення 

правової обізнаності осіб, які засуджені до 

покарання не без позбавленням волі, 

фахівці Липовецького бюро правової 

допомоги Олена Свірська та Крістіна 

Соляр, провели інформаційно-

просвітницьку лекцію у Липовецькому 

районному секторі з питань пробації у 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4109615682419027
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4144845888896006
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4168305286550066


Вінницькій області, на тему: «Відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства». Детальніше. 

 

            «Право і Закон в житті людини» - під 

такою назвою, 7 вересня 2021 року у 

Вернигородоцькому ЗНВК "шкода-дитячий 

садок" І-ІІІ ст. для учнів 6-го класу 

начальником відділу правопросвітництва та 

надання БПД Мариною Кобернюк та головним 

спеціалістом Аліною Бондарчук проведено 

брейн-ринг. Детальніше. 

 

 

"Я дитина - я маю право! "- саме 

на таку тему проведено урок для 

учнів 4 класу Вернигородоцького 

ЗНВК "Школа - дитячий садок".  

Під час уроку начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Марина Кобернюк та головний 

спеціаліст Аліна Бондарчук 

розповіли дітям їхні права, а також в ігровій формі навчили відрізняти права від 

обов'язків. Детальніше. 

 

         Які прояви булінгу можуть 

бути? Які причини та наслідки 

цькування? Який алгоритм дій у 

разі його виявленні? До кого 

звертатись по допомогу?  

        На ці та інші питання 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4213965248650736
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4229778097069451
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4229824913731436


відповідали начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Марина Кобернюк та головний спеціаліст Аліна Бондарчук 

виступивши з презентацією "Стоп Булінг". Детальніше. 

 

     07 вересня 2021 року в 

приміщенні Багриновецького 

старостинського округу №3 

Літинської селищної ради 

працював консультаційний 

пункт. 

    Фахівці Літинського бюро 

правової допомоги Галина Войнаревич та Інна Буйніцька надали 10 юридичних 

консультацій. Детальніше. 

 

Діти – наше майбутнє і ми сподіваємося 

виховати його достойним.  

Саме для цього 8 вересня 2021 року 

працівники Козятинського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Кобернюк та Аліна 

Бондарчук провели для учнів 4 класу 

Вернигородоцького ЗНВК "Школа - дитячий 

садок" урок права на тему: «Права та 

обов’язки дітей». Детальніше. 

«Знати права, щоб бути 

вільними» – урок із такою 

назвою провели фахівці 

п’ятикласникам в 

Вернигородоцькому ЗНВК 

"Школа - дитячий садок". 

Урок проведено у формі 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4229903373723590
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4231382740242320
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4231401860240408


гри «Права у моєму житті», метою якої є показати дітям, що права – це не щось 

таке буденне чи факультативне, що можна вивчити і забути, а навпаки, 

потрібне у всіх сферах життєдіяльності. Детальніше. 

   

 8 вересня 2021 року Літинську 

виправну колонію №123 

відвідали: Олександр Комар - 

директор Козятинський місцевий 

центр з надання БВПД, Ганна 

Мариніч - очільниця 

Хмільницького бюро правової 

допомоги і Тетяна Глухенька - фахівчиня Регіональний центр з надання БВПД у 

Вінницькій області. 

     Наші юристи спілкуються, консультують, пояснюють норми законів. 

Детальніше. 

9 вересня 2021 року фахівці 

Калинівського бюро правової 

допомоги Аліна Пиндик та 

Леся Любчик у 

Корделівському опорному 

закладі ЗСО |-||| ступенів, 

провели лекції на теми: 

«Протидія булінгу в Україні» 

та « Знай свої права, дитино». Докладніше. 

 

 «Знай свої права, дитино» – 

урок із такою назвою провели 

фахівці учням 1-а класу, який 

являється інклюзивним у 

Корделівському опорному 

закладі ЗСО |-||| ступенів. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4231407620239832
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4231918720188722
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4235863539794240


Діткам було роз’яснено не тільки права, а й обов’язки. Детальніше. 

 

         13 вересня 2021 року в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг Козятинської 

міської ради працював консультаційний пункт. 

Фахівці Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Аліна Бондарчук та Валентина Максимчук надали 

10 юридичних консультацій. Детальніше. 

 

 

14 вересня 2021 року відбулася 

робоча зустріч працівників 

Липовецького бюро правової 

допомоги з фахівцями Управління 

соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Турбівської 

селищної ради з метою співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги 

в ТУРБІВСЬКІЙ селищній територіальній громаді. Детальніше. 

 

 14 вересня 2021 року 

заступником директора 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової Наталією Драмарецькою 

спільно з працівниками центру та 

Погребищенського бюро правової 

допомоги проведено тренінг для жителів села Гопчиця на тему: «Зміни, які 

відбулися в законодавстві України. Досудове врегулювання спору». 

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4246548372059090
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4246776152036312
https://www.facebook.com/turbiv.usznm/posts/241087201349558
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4250577811656146


 14 вересня 2021 року  заступником 

директора Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової Наталією 

Драмарецькою спільно з працівниками 

центру та Погребищенського бюро 

правової допомоги, здійснили виїзд до 

сіл: Гопчиця, Старостинці, Ліщинці, де 

фахівці провели ряд заходів. Детальніше. 

 

14 вересня 2021 року працівники 

Погребищенського бюро правової 

допомоги Петро Насінник та 

Валентина Гавриш провели урок на 

тему: "Стоп Булінг" для 

старшокласників Гопчицької ЗОШ І-

ІІІ ст. Детальніше. 

 

 

 

17 вересня 2021 року фахівець 

Хмільницького бюро правової допомоги Ганна 

Мариніч в приміщенні Хмільницького бюро 

правової допомоги проведено інформаційний 

захід на тему: «Як приватизувати земельну 

ділянку, на якій розташовано житловий 

будинок». Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4250633741650553
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4250714301642497
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4259725724074688


17 вересня 2021 року начальником 

Хмільницького бюро правової допомоги 

Ганною Мариніч проведено 

просвітницький захід, спрямований на 

інформування учасників освітнього 

процесу про шкільний терор та 

запровадження адміністративної 

відповідальності за вчинення булінгу (цькування). Детальніше. 

 

Що таке булінгу? Які прояви булінгу 

можуть бути? Які причини та наслідки 

цькування? На ці та інші питання 

відповідали начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марина 

Кобернюк та головний спеціаліст Аліна 

Бондарчук виступивши з презентацією 

"Стоп Булінг". Детальніше. 

 

 

23 вересня 2021 року в приміщенні 

Старостинського округу №5 села Сосни 

відбувся семінар на тему: «Захист прав 

громадян у земельних відносинах».  

Під час засідання директором 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

Олександром Комаром ознайомлено жителів села Сосни з проектом «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Детальніше.  

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4269921476388446
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4272809459432981
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4279441528769774


      Що таке булінг, як його розпізнати 

та як діяти сторонам конфлікту?  

      Про це та багато іншого розповіли 

юристи Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина 

Кобернюк та Аліна Бондарчук 

виступивши з презентацією "Стоп 

Булінг". 

       Також фахівці центру для учнів четвертого класу Глуховецької СЗШ І-ІІІ 

ст. провели гру: "Що мені відомо про булінг?". Детальніше. 

 

27 вересня 2021 року  директором 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром 

Комаром спільно з працівниками 

центру та Хмільницького бюро 

правової допомоги, здійснили виїзд 

до сіл: Порик, Курилівка, Журавне, 

де фахівці провели ряд заходів. Детальніше. 

      

       В приміщенні будинку культури 

села Порик відбувся семінар на тему: 

«Захист прав громадян у земельних 

відносинах».  

     Директором Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександром Комаром спільно з працівниками центру та 

Хмільницького бюро правової допомоги, ознайомлено жителів села з проектом 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4282293498484577
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4293511700696090


«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Детальніше. 

27 вересня 2021 року,  директором 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром 

Комаром спільно з працівниками 

центру та Хмільницького бюро 

правової допомоги, проведено 

тренінг для жителів села Журавне на 

тему: «Зміни, які відбулися в 

законодавстві України. Досудове врегулювання спору». Детальніше. 

 

27 вересня 2021 року в приміщенні 

будинку культури села Курилівка 

відбувся семінар на тему: «Захист прав 

громадян у земельних відносинах».  

 Директором Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром 

Комаром спільно з працівниками центру 

та Хмільницького бюро правової допомоги, ознайомлено жителів села з 

проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

 

29 вересня 2021 року заступником директора 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Наталією Драмарецькою спільно з 

працівниками центру та Липовецького бюро 

правової допомоги здійснено виїзд до сіл 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4293545650692695
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4293580140689246


Попівка, Троща та Війтівці Липовецької територіальної громади де провели ряд 

заходів. Детальніше. 

 

29 вересня 2021 року 

в рамках реалізації 

проекту «Програма 

«Прискорення 

приватних інвестицій 

у сільське 

господарство», з 

метою підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок 

щодо прав на землю та способів їх захисту, заступником директора 

Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Наталією Драмарецькою спільно з юристами центру та Липовецького 

бюро правової допомоги для мешканців Липовецької територіальної громади 

проведено семінар на тему: "Право на землю та способи їх захисту". 

Детальніше. 

 

 29 вересня 2021 року, для жителів села 

Попівка проведено семінар на тему: 

«Захист прав громадян у земельних 

відносинах».  

Заступником директора Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталією 

Драмарецькою спільно з юристами 

центру та Липовецького бюро правової допомоги, ознайомлено жителів села з 

проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Детальніше. 

 

 

29%20вересня%20заступником%20директора%20Козятинського%20місцевого%20центру%20з%20надання%20безоплатної%20вторинної%20правової%20допомоги%20Наталією%20Драмарецькою%20спільно%20з%20працівниками%20центру%20та%20Липовецького%20бюро%20правової%20допомоги%20здійснено%20виїзд%20%20до%20сіл%20Попівка,%20Троща%20та%20Війтівці
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4299796073400986
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4301509739896286


 30 вересня 2021 року юристкою 

Хмільницького бюро правової допомоги 

Ганною Мариніч проведено тренінг на тему: 

"Протидія булінгу в учнівському 

середовищі" в НВК ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ГІМНАЗІЇ#1 М. ХМІЛЬНИКА. 

Учні 9А класу опрацювали матеріал та 

виразили власне бачення, чому виникає булінг, його наслідки, як себе 

захистити, до кого звернутися по допомогу та як підтримати однокласника, 

який, теоретично, є жертвою булінгу. Детальніше. 

 

Протягом звітного періоду Козятинським місцевим центром проведено 1 

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

додаткових витрат на дитину».  

 

 За ІІІ квартал 2021 року Козятинським 

місцевим центром розміщено 2 публікацій у 

друкованій пресі, а саме в газетах: 

«Липовецькі вісті» та «Колос»  публікації на 

теми: «Стати жертвою торгівлі людьми може 

кожен», «Прожитковий мінімум з 1 липня зріс 

на 91 грн.». 

 

 За ІІІ квартал 2021 року Козятинським місцевим центром розміщено 83 

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, 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4301251823255411


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 ІІІ  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 30.09.2021 р. Козятинським  місцевим центром 



укладено 28 контрактів з адвокатами та 8 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 ІІІ квартал проведено 18 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 52 клієнта центру, яким 

була надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 52 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 71 клієнтів центру, яким 

була надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 71 осіб – повністю   

задоволені якістю надання послуг призначеного їм працівника. 

 

Збір та поширення інформації про успішні практики 

адвокатів/працівників, що співпрацюють з центром  

      Загалом протягом ІІІ кварталу 2021 року до Регіонального центру 

повідомлялося  про 2 позитивні практики адвокатів.  



Так,   22.09.2021р. - до Регіонального центру надіслано інформацію 

щодо успішної справи про  адміністративне правопорушення  за ч.1 ст.126 

КУпАП   (справа №143/167/21). 

22.09.2021р - до Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішної справи про  адміністративне правопорушення  за ч.1 ст.121 КУпАП   

(справа №143/166/21). 

 

 [1.3]Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
 

 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. 

 

12 серпня 2021 року фахівці Липовецького бюро 

правової допомоги Олена Свірська та Крістіна 

Соляр в приміщенні Липовецької районної філії 

Вінницького обласного центру зайнятості для 

молодих безробітних, які перебувають на обліку 

провели семінар на тему: «Легальне 

працевлаштування молоді в Україні». 

З метою розкриття переваги легального 

працевлаштування молоді в Україні та застерегти 

від шахрайства при працевлаштуванні. 

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


В заході взяли участь 15 осіб, які підвищили свою обізнаність, щодо переваг 

легальної зайнятості та офіційного оформлення трудових відносин. Детальніше. 

 

         13 вересня 2021 року фахівці 

Калинівського бюро правової 

допомоги: Пиндик Аліна та Любчик 

Леся  провели лекцію на тему: 

«Права та обов’язки осіб при 

проведенні профілактичних 

щеплень» –мешканцям 

Калинівської ОТГ у приміщенні 

Публічної бібліотеки Калинівської 

міської ради.  

      Лекція була спрямована на 

підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо проведення 

профілактичних щеплень. 

             

В приміщенні Старостинецького 

старостинського округу 

відбувся семінар на тему: 

«Захист прав громадян у 

земельних відносинах».  

       Під час засідання жителів с. 

Старостинці ознайомлено з 

проектом «Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство».  

Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4150882561625672
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4250656111648316


 

10 вересня 2021 року, 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. 

 

 

14 вересня 2021 року заступником 

директора Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової Наталією 

Драмарецькою спільно з працівниками 

центру та Погребищенського бюро 

правової допомоги проведено семінар 

для мешканців села Ліщинці на тему: «Зміни, які відбулися в законодавстві 

України. Досудове врегулювання спору». Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4237933336253927
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4250688248311769


Підготовлено відеоролики 

 

З наявністю споріднення між людьми виникає 

багато юридичних наслідків: право на 

спадщину, право на пенсію у зв’язку із 

втратою годувальника, одержання компенсації 

тощо. І нерідко перешкодою реалізації 

особистих чи майнових прав постає помилка в 

прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата 

документу. Тоді факт родинних відносин доводиться встановлювати через суд. 

Саме про те, як встановити факт родинних відносин, розповідає заступник 

Оратівського бюро правової допомоги Світлана Бражна. Детальніше. 

 

 

Начальник Літинського бюро 

правової допомоги Галина 

Войнаревич підготувала 

відеоролик на тему: "Права та 

гарантії прав захисту викривачів 

корупції". Детальніше. 

 

Україна - розмаїта і цікава країна. На її землях 

проживає чимало народностей та національних 

меншин. Це громадяни нашої держави, які не є 

українцями за національністю, проте це не 

применшує їх правовий статус в Україні. 

         Роз'яснення Валетини Максимчук, фахівчині 

нашого центру, про захист прав ромської 

національної меншини. Детальніше. 

 

https://fb.watch/8lgq9cMGO-/
https://fb.watch/8lgQ097jjf/
https://fb.watch/8lu15D5-wv/


Дитина - це найцінніший скарб 

нашого суспільства. Вона потребує 

уваги, піклування та любові  від 

батьків. 

Але, трапляється, на жаль, 

порушення в здійсненні батьками 

свого обов’язку щодо піклування та 

виховання дитини. У такому випадку батьків позбавляють батьківських прав.  

Проте мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення 

до суду з позовом про поновлення батьківських прав. 

Роз'яснення юристки Аліни Бондарчук, про поновлення батьківських прав. 

Детальніше. 

 

        Начальником відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Мариною 

Кобернюк підготовлено відеоролик з 

метою  запобігання та протидії проявам 

булінгу (цькування). 

Детальніше. 

 

 

        Трапляється, що громадяни 

складаючи заповіт бажають передати 

все своє майно дорогій людині, але не 

враховують прав окремої категорії 

родичів на обов’язкову частку у 

спадщині. 

Таке розпорядження майном, 

після смерті спадкодавця, викликає 

довготривалі суперечки (подекуди судові спори) між спадкоємцями.  

https://fb.watch/8luAcePPqI/
https://fb.watch/8rTCJ3Y-Er/


Детальніше про те, що таке обов'язкова частка у спадщині та як її правильно 

визначити, аби уникнути конфліктів між спадкоємцями, розповідає головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Аліна Бондарчук. Детальніше. 

 

 15 жовтня 2021 року головний спеціаліст 

Літинського бюро правової допомоги Інна 

Буйніцька підготувала відеоролик на тему: 

«Про порядок спадкування нерухомого 

майна» Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом ІІІ  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.  

 
 

 

 

 

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

ефективною 
 

https://fb.watch/8rYmrZjxd8/
https://fb.watch/8tmAerC8pi/


 

29 липня 2021 року у Козятинській 

бібліотеці відбувся прийом громадян з 

надання безоплатної правової допомоги. 

Всього звернулось 13 осіб: через онлайн-

зв’язок 6 громадян отримали 

консультації на базі сільських бібліотек: 

Кордишівка, Махаринці. Детальніше. 

 

 

Співпраця соціальних партнерів з 

однією метою: проінформувати, 

застерегти від небезпеки, надати 

правову допомогу. 

Детальніше. 

 

 

 

 

З нагоди проведення Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлею людьми, 30 

липня 2021 року працівниками 

Оратівського бюро правової допомоги 

спільно з працівниками Оратівського 

селищного центру соціальних служб 

було проведено консультування та 

інформування громадян на тему « 

Протидія торгівлі людьми». 

Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4110182579029004
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4114689868578275
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4116006135113315


27 вересня 2021 року, 

директором Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександром Комаром 

спільно з працівниками центру та 

Хмільницького бюро правової 

допомоги проведено робочу 

зустріч з т. в. о. сільського голови 

Олександром Гоцуляком щодо надання жителям Уланівської територіальної 

громади безоплатної правової допомоги на постійній основі в приміщені 

сільської ради. 

 

29 вересня 2021 року у 

Козятинській бібліотеці відбувся 

прийом громадян з надання 

безоплатної правової допомоги. 

Всього звернулось 10 осіб: через 

онлайн-зв’язок 8 громадян 

отримали консультації на базі 

сільських бібліотек: Кордишівка, 

Флоріанівка, Сигнал.  

Правову допомогу надавала заступник начальника відділу правопросвітництва 

та надання БВПД Валентина Максимчук.  Детальніше. 

 

      Систематично працівниками Козятинського місцевого центру складаються 

та розміщуються правові консультації у встановленому порядку для 

наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4298796936834233
https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR1U1TZr4gwbI6mDp23RL2IRrN7yNZRpPG-arHC1qIVyw_6tmkPz5P2hSwg


      За даний період відредаговано 4  статті: 31.07.2021 «Вступ на державну 

службу та заробітна плата державного службовця», 28.08.2021 «Допомога на 

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування», «Додаткова відпустка 

учасникам бойових дій».   30.09.2021 «Зарахування до страхового стажу 

періоду навчання у вищих державних та недержавних навчальних закладах».   

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

звітний квартал було: 

 здійснено 75 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час консультаційних пунктів склала 691 осіб; 

 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 87 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 83 інформаційних матеріали. 

 надано 42 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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