
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Козятинським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2021 рік у ІV кварталі 
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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.  

За ініціативою ООН 1 жовтня у світі 

відзначається Міжнародний день людей 

похилого віку. 

Більшість порушень прав людини виникає 

через низьку правову освіту в нашій країні: 

громадяни не завжди обізнані про свої права 

та механізми їх захисту. Саме тому юристи 

Погребищенського бюро правової допомоги Петро Насінник та Валентина 

Гавриш, спільно з головою ветеранської організації провели семінар для 

ветеранів праці на тему: «Доступ до безоплатної правової допомоги 

незахищених верств населення».  Детальніше. 

 

5 жовтня, з метою підвищення 

обізнаності власників та користувачів 

земельних ділянок щодо прав на 

землю та способів їх захисту, 

директором Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Олександром Комаром спільно з 

працівниками центру та Калинівського бюро правової допомоги, здійснили 

виїзд до сіл: Корделівки, Чернятина, Котюжинців, де фахівці провели ряд 

заходів. Детельніше. 

 

6 жовтня, директором Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Олександром Комаром спільно з 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4305464092834184
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4318759594837967


працівниками центру та Хмільницького бюро правової допомоги, здійснили 

виїзд до сіл: Уланів, Сальниця, де фахівці провели ряд заходів. Детальніше. 

 

7 жовтня, в приміщенні 

Дошкільного навчального закладу 

№2 "Журавонька" відбувся семінар 

на тему: «Захист прав громадян у 

земельних відносинах».  

Юристи Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Марина Кобернюк та Аліна Бондарчук, ознайомлено працівників ДНЗ з 

проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та розглянуто ряд питань. Детальніше.  

 

«Соціальний захист людей похилого 

віку та ветеранів в Україні» – лекцію з 

такою назвою провели  фахівці 

Калинівського бюро правової допомоги 

Аліна Пиндик та Леся Любчик 

мешканцям Калинівської ОТГ у 

приміщенні Публічної бібліотеки 

Калинівської міської ради. Детальніше. 

 

7 жовтня, з метою розширення 

доступності до безоплатної правової 

допомоги, 07 жовтня в приміщенні 

Оратівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного 

стану Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4319639924749934
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4322734177773842
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4322806901099903


Міністерства юстиції ( м. Хмельницький) працював консультаційний пункт. 

Детальніше. 

 

7 жовтня, з метою запобігання 

та протидії булінгу в 

навчальних закладах, юристом 

Липовецького бюро правової 

допомоги Оленою Свірською 

проведено інформаційну 

зустріч з учнями 4-го класу у 

Липовецькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ст. №3 Липовецької міської ради на тему: "Протидія булінгу в 

шкільному середовищі". Детальніше. 

 

12 жовтня директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром та працівником 

Хмільницького 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 

консультаційний пункт. Детальніше. 

 

12 жовтня директором Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром в приміщенні 

Хмільницького бюро правової допомоги 

проведено особистий прийом громадян. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4322939284419998
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4322960217751238
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338539762859950
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338543566192903


12 жовтня в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Калинівської 

міської ради працював консультаційний 

пункт до якого звернулось 9 громадян, яким 

було надано 9 роз’яснень. Мешканці громади 

зверталися за допомогою у таких питаннях: 

як оформити субсидію на опалюваний сезон, 

підстави для визнання особи обмежено 

дієздатною, про порядок позбавлення 

батьківських прав, як оформити право 

власності на будинок та інші. Детальніше. 

 

12 жовтня фахівцями Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Валентиною Максимчук та Аліною 

Бондарчук забезпечено роботу 

консультаційного пункту в приміщенні 

Махнівської ОТГ. Детальніше. 

 

 

12 жовтня в приміщенні Багриновецької 

сільської бібліотеки працював 

консультаційний пункт. 

Фахівці Літинського бюро правової 

допомоги Галина Войнаревич та Інна 

Буйніцька надали 11 юридичних 

консультацій. Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338552009525392
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338672082846718
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338784096168850


 

12 жовтня в приміщенні Оратівської районної 

філії Вінницького обласного центру 

зайнятості працював консультаційний пункт. 

Начальник Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяна Колісник надала 10 

юридичних консультацій. Детальніше. 

 

 

 

Торгівля людьми − глобальний 

злочинний бізнес, сучасна форма рабства, 

що грубо порушує права людини. 

Напередодні Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми, 13 жовтня 

юристом Липовецького бюро правової 

допомоги, Оленою Свірською, з метою обізнаності громадян про торгівлю 

людьми та підвищенню уваги про таке ганебне явище проведено інформаційну 

вуличну акцію на тему: «Людина – не товар!». Детальніше. 

 

13 жовтня фахівцями Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич та Інною Буйніцькою в 

приміщенні Вінницького районного 

сектора №2 філії Державної установи 

«Центру пробації» у Вінницькій 

області проведено лекцію на тему: 

«Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення».  Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338789336168326
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4356949714352288
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4357400664307193


Яка мета проєкту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення»? 

Що таке відновне правосуддя? Яка процедура 

відновного примирення? - На ці та багато 

інших питань надали відповідь юристи 

Калинівського бюро правової допомоги Аліна 

Пиндик та Леся Любчик під час проведення 

лекції, яка відбулася 13 жовтня 2021 року, для 

старшокласників Дружелюбівської школи І-ІІІ ст. Детальніше. 

 

19 жовтня 2021 року, Директором 

Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром 

Комаром спільно з працівниками 

центру та Калинівського бюро 

правової допомоги, здійснили виїзд 

до сіл: Байківка, Жигалівка, Пиків, 

де фахівці провели ряд заходів. 

В рамках роботи консультаційного пункту було прийнято 15 громадян, яким 

юристи надали кваліфіковані відповіді. Детальніше. 

 

19 жовтня у приміщенні відділу з питань 

організації надання адміністративних послуг 

Оратівської селищної ради за адресою: смт. 

Оратів, вул. Героїв Майдану, 82. 

Працівниками Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяною Колісник та Світланою 

Бражною надано 10 юридичних консультацій. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4357454704301789
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4361587853888474
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4363061907074402


 

20 жовтня 2021 року, в приміщенні 

старостинського округу № 1 с. 

Малинівка та с. Селище Літинської 

селищної ради працював 

консультаційний пункт. 

Директором Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром Комаром спільно з працівниками центру та 

фахівцями Літинського бюро правової допомоги було надано 16 юридичних 

консультацій. Докладніше. 

 

20 жовтня директором Козятинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександром 

Комаром спільно з працівниками центру та 

фахівцями Літинського бюро правової 

допомоги в приміщені старостинського 

округу №1, с. Малинівка Літинської 

селищної ради проведено семінар на тему: «Захист прав громадян у земельних 

відносинах». Детальніше. 

 

22 жовтня в приміщенні Сологубівського 

старостинського округу Оратівської селищної 

ради Вінницького району Вінницької області 

працював консультаційний пункт. 

Фахівці Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяна Колісник та Світлана 

Бражна надали 10 юридичних консультацій. 

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4364108996969693
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4366120960101830
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4372348226145770


22 жовтня в приміщенні Вінницького 

районного сектора №2 філії Державної 

установи «Центру пробації» у Вінницькій 

області проведено консультаційний пункт. 

Фахівці Літинського бюро правової допомоги 

Галина Войнаревич та Інна Буйніцька надали 

10 юридичних консультацій. Детальніше. 

 

25 жовтня, юристами 

Липовецького бюро правової 

допомоги Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Оленою 

Свірською та Крістіною 

Соляр проведено лекцію для працівників Липовецької публічної бібліотеки на 

тему: «Розірвання договору оренди та стягнення заборгованості орендної 

плати». Детальніше. 

 

27 жовтня в приміщенні 

Дзюнківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

відбувся семінар для вчителів на 

тему: "Як приватизувати земельну 

ділянку, на якій розташовано 

житловий будинок?".  

Під час заходу усіх присутніх 

ознайомлено з проектом 

«Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» та розглянуто ряд питань. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4372353102811949
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4378984538815472


28 жовтня у Козятинській міській 

бібліотеці відбувся прийом громадян з 

надання безоплатної правової 

допомоги. 

Всього звернулось 11 осіб: через 

онлайн-зв’язок 6 громадян отримали 

консультації на базі сільських 

бібліотек: Кордишівка, Сигнал. 

Детальніше. 

 

Юристи з Козятинщини також подорожують і 

спілкуються із землевласниками - потенційними 

клієнтами системи безоплатної правової 

допомоги. 

І символом соціологічного опитування, яке триває 

по Вінницькій області, став трактор - надійний 

помічник кожного, хто працює біля землі, і тепер 

кожен юрист не проти мати фото біля трактора і 

його шановного власника. Докладніше. 

 

10 листопада в приміщенні Публічної 

бібліотеки Калинівської міської ради 

працював консультаційний пункт. 

Фахівці Калинівського бюро правової 

допомоги Аліна Пиндик та Леся Любчик 

надали 10 юридичних консультацій. 

Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4388326577881268
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4409766282403964
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4428334663880459


Фахівці Калинівського бюро правової 

допомоги Аліна Пиндик та Леся Любчик 

провели лекції на теми: «Протидія булінгу в 

Україні» та «Кібербезпека» для учнів 10-11 

класів в приміщенні загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Бережани. 

Учні 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. 

Докладніше. 

 

11 листопада юристи Липовецького бюро 

правової допомоги Олена Свірська та Крістіна 

Соляр провели лекцію для працівників відділу 

соціального захисту і охорони здоров'я 

Липовецької міської ради на тему: 

«Відсторонення працівника від роботи та його 

правові наслідки», з метою підвищення 

обізнаності законодавства у сфері трудового права. Докладніше. 

 

17 листопада юристами Літинського бюро 

правової допомоги Галиною Войнаревич та 

Інною Буйніцькою в приміщенні середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. 

Бруслинів Вінницького району проведено 

лекцію для учнів на тему: «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4432058810174711
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4432175810163011
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4453752161338709


Надання адресної безоплатної правової 

допомоги одиноким громадянам, людям 

похилого віку та громадянам з 

обмеженими фізичними можливостями за 

місцем їх перебування є одним із 

пріоритетних завдань Козятинського 

місцевого центру та бюро правової 

допомоги. Усі громадяни, які не мають можливості особисто звернутися за 

допомогою у зв’язку із станом здоров’я, браком коштів на проїзд чи з інших 

причин, можуть зателефонувати у місцевий центр або бюро. 

Саме такою послугою скористалася жителька м. Погребище, яка 

зателефонувала в Погребищенське бюро правової допомоги. Докладніше. 

 

З 25 листопада по 10 грудня 

проходить Всеукраїнська акція 

«16 днів проти насильства». 

Начальником Хмільницького 

бюро правової допомоги Ганною 

Мариніч спільно з працівником 

Служби у справах дітей було проведено профілактичну лекцію з учнями 9 

класу Уланівської опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на тему: 

«Зупини насильство». Докладніше. 

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". Докладніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4473950605985531
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4479833505397241
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4489823764398215


 

29 листопада 2021 року в 

рамках акції «16 днів проти 

насильства» Хмільницьким 

бюро безоплатної правової 

допомоги спільно з 

Службою у справах дітей 

Хмільницької райдержадміністрації, Хмільницьким районним відділом №3 

філії державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області було 

проведено круглий стіл на тему: «Запобігання та протидія вчиненню 

домашнього насильства». Докладніше. 

 

В рамках акції «16 днів проти 

насильства» Хмільницьким бюро 

правової допомоги проведено круглий 

стіл на тему: «Запобігання та протидія 

вчиненню домашнього насильства». 

Докладніше. 

 

Як не 

стати жертвою торгівлі людьми, подбати про 

свої права та безпеку під час поїздки за кордон, 

як розпізнати небезпеку вчасно – про це та не 

тільки йшла мова на тренінгу "Протидія 

торгівлі людьми», який відбувся для 

працівників Козятинського центру дитячої та 

юнацької творчості. Докладніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4492896090757649
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4493157590731499
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4493341614046430


1 грудня, фахівцями Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич та Інною Буйніцькою в 

приміщені Літинського 

територіального центру соціального 

обслуговування проведено семінар на 

тему: «Запобігання та протидія 

вчиненню домашнього насильства». 

Докладніше. 

 

1 грудня, фахівцями Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич та Інною Буйніцькою 

проведено консультаційний пункт в 

приміщенні Літинського 

територіального центру соціального 

обслуговування.  

Докладніше. 

 

Насильство – це злочин, а не 

приватна справа, і про це не 

потрібно мовчати. 

Сьогодні, у рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства 

Липовецького бюро правової 

допомоги спільно з фахівцями соціальної роботи Центру надання соціальних 

послуг, працівниками поліції проведено вуличну акцію «Стоп насильство!». 

Докладніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4496447580402500
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4496478217066103
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4500001170047141


 

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 

грудня включно проводиться 

Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства». Саме тому 03 грудня 

начальником Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяною Колісник проведено 

лекцію для учнів 5-9 класів ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Медівка на тему: «Що таке насильство, його види та як себе 

захистити». Детальніше. 

 

10 грудня в рамках акції Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

юристами Липовецького бюро правової 

допомоги Оленою Свірською та 

Крістіною Соляр для учнів 3 класів 

Липовецької ЗОШ проведено урок-

лекцію «Життя без насильства». 

Докладніше. 

 

 

З метою підвищення рівня 

правової поінформованості 

громадян щодо захисту своїх 

прав, їх реалізації, зокрема 

права на безоплатну правову 

допомогу проведено спільний 

захід в Державній установі Літинська ВК №123. 

Директором Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром Комаром, спільно з працівниками 

Хмільницького і Літинського бюро правової допомоги. Детальніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4503545419692716
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4535984496448808
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4536594579721133


 

14 грудня, 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» для студентів Козятинського 

міжрегіонального вищого професійного 

училища залізничного транспорту. Детальніше. 

 

В межах реалізації проєкту Програми 

“Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство”, з метою посилення правової 

спроможності громадян у сфері земельних 

відносин, 14 грудня юристами сектору 

Липовецького бюро правової допомоги, Оленою 

Свірською та Крістіною Соляр в приміщенні 

Турбівської селищної ради для працівників 

проведено лекцію на тему: «Земельні правовідносини». Докладніше. 

 

15 грудня 2021 року, в приміщені 

Нападівського старостинського округу, 

працював консультаційний пункт з метою 

підвищення обізнаність власників та 

користувачів земельних ділянок щодо прав на 

землю та способів їх захисту, а також 

забезпечення доступу громадян до безоплатної 

правової первинної та вторинної допомоги, до 

якого звернулось 12 громадян, яким було надано 12 роз’яснень. Докладніше. 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4539897736057484
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4542302805816977
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4543277842386140


20 грудня 2021 року в приміщенні 

Великоростівського старостинського 

округу Оратівської селищної ради 

Вінницького району Вінницької області 

працював консультаційний пункт. 

Завідувачем сектору Оратівське бюро 

правової допомоги Тетяною Колісник надано 10 юридичних консультацій. 

Докладніше. 

 

26 грудня, юристи Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Валентина Максимчук та 

Маргарита Навроцька здійснили виїзд до 

Глуховецька об'єднана територіальна 

громада, де надали 10 юридичних 

консультацій жителям села. Докладніше. 

 

 

 

Протягом звітного періоду Козятинським місцевим центром проведено 4 

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

в Україні», «Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги», «Роль 

системи безоплатної правової допомоги в житті громадян», «У якому випадку 

депутат позбавляється мандата?». 

 

 За ІV квартал 2021 року Козятинським 

місцевим центром розміщено 6 публікацій у 

друкованій пресі, а саме в газетах: «Колос»  

публікації на теми: «Як надається додаткова 

оплачувана відпустка для учасників бойових дій 

та інвалідів війни?», «Приватизація земельної 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4570200229693901
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-985565178292897/?__cft__%5b0%5d=AZWfoZoOHSi4P3x7cbAUrJusbHyZO_JmxCkjkqShofrHJq_fx_-eI1hSN8lKiq3lEvN9WhOU3oN3PcgGWGoQtXMANnvuTTdowbtxeGP74EzCbs8iSuzDceiRGJXwYYMxnaCdQ2MqPV80nYU9xmx1kBtUD0pUcb_OMr7kYhWXK6FKZbahGEosJOOKc-e6UgvxeLs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-985565178292897/?__cft__%5b0%5d=AZWfoZoOHSi4P3x7cbAUrJusbHyZO_JmxCkjkqShofrHJq_fx_-eI1hSN8lKiq3lEvN9WhOU3oN3PcgGWGoQtXMANnvuTTdowbtxeGP74EzCbs8iSuzDceiRGJXwYYMxnaCdQ2MqPV80nYU9xmx1kBtUD0pUcb_OMr7kYhWXK6FKZbahGEosJOOKc-e6UgvxeLs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4584977141549543


ділянки під будинком», «Не бути осторонь людей, які потребують підтримки», 

«Цікавих справ і вдячних клієнтів», «Медіація – спосіб вирішення спору» та 

«Якщо прострочено сплату аліментів». 

 

 За ІV квартал 2021 року Козятинським місцевим центром розміщено 87 

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 ІV  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 31.12.2021 р. Козятинським  місцевим центром укладено 29  

контрактів з адвокатами та 13 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 ІV квартал проведено 14 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 47 клієнта центру, яким була 

надана безоплатна вторинна правова допомога, з яких 47 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 59 клієнтів центру, яким була надана безоплатна вторинна 



правова допомога, з яких 59 осіб – повністю   задоволені якістю надання послуг 

призначеного їм працівника. 

 

Збір та поширення інформації про успішні практики 

адвокатів/працівників, що співпрацюють з центром  

      Загалом протягом ІV кварталу 2021 року до Регіонального центру 

повідомлялося  про 2 позитивні практики адвокатів.  

Так,   03.12.2021р до  Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішної справи про визначення додаткового строку для подання заяви про 

прийняття  спадщини   (справа №132/2219/20). 

03.12.2021р до  Регіонального центру надіслано інформацію щодо 

успішної справи про  звернення стягнення на майно, отримане в спадщину   

(справа №149/270/21). 

 

 [1.3]Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
 

 

1 жовтня, працівниками 

Літинського бюро правової 

допомоги Галиною Войнаревич та 

Інною Буйніцькою в приміщені 

Малинівського старостинського 

округу №1 Літинської селищної 

ради проведено семінар на тему: 

«Права на землю та способи їх 

захисту». 

Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4306024646111462


22 жовтня, в приміщенні Козятинської 

міськрайонної філії Вінницького 

обласного центру зайнятості 

юристами Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Валентиною Максимчук та Аліною 

Бондарчук проведено семінар з 

безробітними на тему: «Забезпечення прав осіб з інвалідністю та мало 

мобільних груп населення». Детальніше. 

 

26 листопада в рамках щорічної акції 

«16 днів проти насильства» відбувся 

круглий стіл на тему: «Консолідація 

зусиль з метою протидії насильства в 

сім’ї: досвід, системний підхід, 

захист».  

Організатори круглого столу – 

Козятинський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Детальніше. 

 

03 грудня в рамках Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» в 

Липовецькому районному секторі 

філії ДУ «Центр пробації» у 

Вінницькій області юристом 

Липовецького бюро правової 

допомоги за участі фахівців 

соціальної роботи Центру надання 

соціальних послуг, працівників 

Липовецького відділення поліції проведено інформаційну лекцію серед 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4370403716340221
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4489740661073192


суб’єктів пробації на тему:«Попередження домашнього насильства». 

Детальніше. 

 

03 грудня начальником Оратівського 

бюро правової допомоги Тетяною 

Колісник проведено семінар для 

педагогічного колективу ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Медівка на тему: "Право 

на землю та способи їх захисту". 

Детальніше. 

 

 

 

5 грудня, з нагоди Дня волонтера, директор 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександр Комар відзначив найбільш активну 

волонтерку Ольга Іванова-Шевчун подякою 

Координаційного центру з надання правової 

допомоги. Детальніше. 

 

 

 

 

 6 грудня, в рамках щорічної 

Всеукраїнська акції «16 днів проти 

насильства», управлінням соціального 

захисту населення Хмільницької 

райдержадміністрації - уповноваженим 

структурним підрозділом із координації 

заходів реагування на факти вчинення 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4503240859723172
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4503571019690156
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066502691703&__cft__%5b0%5d=AZWlzR0naEYyhmEouoQ1rDHFmDnp-TPd414nozP_4M8PlwmdFhbMTCvRNLjCglLoGXA0DsFjITHUGaNwuttnWsGu3L56W6l9j06lVHDu8055T7JGWMLVHJscQljzl-n4XUOXemj2m7oEgtvvfxOdk1Aqhlfq9KpUCat-0hZ-CIAHFd7jdchEqLRsSmzqhP7wLnU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4513613908685867


домашнього насильства і насильства за ознакою статі було організовано 

семінар у залі засідань Хмільницької райдержадміністрації, присвячений темі 

домашнього насильства, зокрема насильства над жінками. Детальніше. 

 

 07 грудня фахівцями Літинського 

бюро правової допомоги Галиною 

Войнаревич та Інною Буйніцькою в 

приміщені старостинського округу №1 

с. Селище Літинської селищної ради 

проведено семінар на тему: «Захист 

прав громадян у земельних 

відносинах». Детальніше. 

 

10 грудня, з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня безоплатної 

правової допомоги, приуроченого до 

Дня прав людини, начальником 

Оратівського бюро правової 

допомоги Тетяною Колісник 

проведено круглий стіл на тему: 

«Забезпечення та реалізація права 

громадян на безоплатну правову 

допомогу». Детальніше. 

 

 10 грудня 2021 року працівниками 

відділу «Хмільницьке бюро правової 

допомоги» спільно із особовим складом 

Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій 

області, проведено семінар на тему: 

«Безоплатна правова допомога в Україні. 

Докладніше. 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4516374978409760
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4520477184666206
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4526814574032467
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4526829680697623


 

10 грудня 2021 року працівники 

сектору Калинівського бюро 

правової допомоги Аліна 

Пиндик та Леся Любчик в 

приміщенні Публічної 

бібліотеки Калинівської міської 

ради провели лекцію на тему 

«Безоплатна правова допомога в 

Україні». Докладніше. 

 

10 грудня 2021 року, з нагоди 

відзначення Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги, 

приуроченого до Дня прав людини 

проведено круглий стіл на тему: «Роль 

права у житті суспільства». 

Детальніше. 

 

10 грудня 2021 року, фахівці 

Погребищенького бюро правової 

допомоги Петро Насінник та 

Валентина Гавриш організували 

круглий стіл на тему: "Права 

людини в Україні". Детальніше. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4526902210690370
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4526905307356727
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4527344813979443


Підготовлено відеоролики 

 

 

Право на доступ до інформації є 

конституційним правом людини, яке 

передбачене і гарантоване статтею 34 

Конституції України, а саме, право кожного 

на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань; 

право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб на свій 

вибір. Детальніше. 

 

 

 

 

Відеоролик на тему : «Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» 

підготовлено юристкою Липовецького бюро 

правової допомоги Оленою Свірською. 

Докладніше. 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/al2557bZRy/
https://fb.watch/al8tlhfo6E/


 

Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

розповідає юрист Літинського бюро правової 

допомоги Інна Буйніцька  Детальніше. 

 

 

 

 

5 грудня Україна та світ відзначають 

Міжнародний день волонтера 

Для волонтерів начальником відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Мариною Кобернюк підготовлено 

відеоролик на тему: "Правовий статус 

волонтерів, їхні права та обов'язки" 

Детальніше. 

 

 10 грудня - День безоплатної 

правової допомоги. 

Начальником відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Мариною 

Кобернюк підготовлено 

кросворд «День БПД». 

Детальніше. 

https://fb.watch/ajKEWEFn4Y/
https://fb.watch/amjP_L1pLR/
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4516135801767011


 

 

 10 грудня Всеукраїнський день 

безоплатної правової допомоги. 

Розповідаємо про роль юриста та 

важливість системи БПД. Детальніше. 

 

 

 

Протягом ІV  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 
 

24 листопада у Козятинській міській бібліотеці 

відбувся прийом громадян з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Всього звернулось через онлайн-зв’язок 12 

громадян, які отримали консультації на базі 

https://fb.watch/aml7u-ufGR/


сільських бібліотек - Махаринці, Кордишівка, Пиковець, Сигнал. Докладніше. 

 

Директором Козятинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром 

Комаром проведено робочу зустріч з 

головою Уланівської сільської ради 

Олександром Гоцуляком, результатом 

якої стало підписання Меморандуму про 

співпрацю та визначено спільні заходи, спрямовані на підвищення рівня 

правової поінформованості громадян. Докладніше. 

 

29 грудня у Козятинській міській 

бібліотеці відбувся прийом 

громадян з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Всього звернулось 11 осіб, через 

онлайн звязок 6 громадян отримали 

консультації на базі сільських 

бібліотек - Махаринці, Кордишівка, 

Сигнал. Докладніше. 

 

      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/4473927409321184
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4428844133829512
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4604162852964305
https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR1U1TZr4gwbI6mDp23RL2IRrN7yNZRpPG-arHC1qIVyw_6tmkPz5P2hSwg


      За даний період відредаговано 4  статті:  

26.10.2021  "Договір про навчання у закладі вищої освіти" . 

30.11.2021 "Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки", "Правові 

засади планування використання та охорони земель в Україні". 

16.12.2021 Орендна плата за користування земельною ділянкою". 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 46 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час консультаційних пунктів склала 868 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 61 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 87 інформаційних матеріалів. 

 надано 12 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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