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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

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

 

Проведення правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб, громад та 

спільнот  

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз’яснення законодавства, 

спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім’ї та злочинності 

неповнолітніх, протягом першого кварталу 2021 року Кам’янець-Подільським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділами бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, 

зокрема, у форматі онлайн. 

11 січня 2021 року проведено вебінар на тему: «Безоплатна правова 

допомога в Україні» для громадян, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Юристка 

місцевого центру Ганна Петрик розповіла безробітним про право на безоплатну 

первинну правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Також присутні дізналися про успішні 

справи центру.  

02 лютого 2021 року 

начальником відділу «Дунаєвецьке 

бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським організовано та 

проведено для учнів 9 класів 

Дунаєвецької ЗОШ № 4 правову бесіду 

на тему: «Ні – булінгу у нашій школі». Ознайомлено учнів з видами, ознаками та 

відповідальністю за вчинення булінгу у шкільному середовищі. По закінченню 

зустрічі розповсюджено інформаційні матеріали та буклети.  
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04 лютого 2021 року про особливості, види та принципи юридичної 

відповідальності дізналися студенти групи А-

232, відділення «Агрономія» коледжу ПДАТУ 

під час виховної години. Юристка місцевого 

центру Ганна Петрик детально роз’яснила 

різновиди юридичної відповідальності, види 

покарань, обставини, які обтяжують покарання 

та які пом’якшують, види адміністративних стягнень, інше.  

04 лютого 2021 року про безкоштовну приватизацію землі в Україні 

розповідала юристка Новоушицького бюро правової допомоги Анастасія 

Неборецька для осіб, які перебувають на обліку Новоушицької філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Юристка роз’яснила присутнім що потрібно 

зробити, щоб отримати земельну ділянку, 

куди звертатися, які документи необхідно 

підготувати та інше. Відтак безробітні 

дізналися про алгоритм дій для безоплатного 

отримання земельної ділянки. 

10 лютого 2021 року начальником Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським взято участь у онлайн засіданні круглого столу на базі 

Дунаєвецької районної філії Хмельницького ОЦЗ на тему: «Соціальне 

партнерство як важлива складова організації ефективної профорієнтаційної 

роботи з населенням», який проводився з ініціативи районної філії. Метою заходу 

було обговорення питань щодо популяризації актуальних на ринку праці 

робітничих професій та підвищення їх престижу, налагодження тісної, 

цілеспрямованої та продуктивної співпраці з роботодавцями, органами влади, 

місцевого самоврядування, соціальними партнерами щодо підвищення 

конкурентноспроможності населення громад. В результаті проведеного заходу 

вироблені спільні рекомендації щодо конкретних дій з боку освітніх установ, 

служби зайнятості, соціальних партнерів, об’єднаних громад щодо ефективної 
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профорієнтаційної роботи з населенням та молоддю, як передумови підвищення 

конкурентноспроможності населення ОТГ на ринку праці. 

11 лютого 2021 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру 

Ганна Петрик провела виховну годину для 

учнів ДНЗ «Подільський центр ПТО» та 

роз’яснила основні ознаки кібербулінгу з 

метою захисту від психологічного 

насильства. Також підлітки дізналися про 

кіберпереслідування, хепіслепінг та онлайн-

грумінг. Насамкінець фахівчиня наголосила 

на відповідальність за вчинення кібербулінгу. 

12 лютого 2021 року для студентів Кам’янець-Подільського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну фахівчиня центру Ганна Петрик організувала 

та провела виховну годину на тему: «Протидія кібербулінгу». Юристка 

зосередила увагу студентів на понятті, видах електронного булінгу (кібербулінгу), 

а також на шляхи запобігання та протидії негативному явищу. Крім того, 

фахівчиня розповіла, що дуже важливим елементом для захисту особистих 

інтересів та власної безпеки є фіксація та збір доказів кібербулінгу. Також 

поінформувала присутніх куди можуть звертатися жертви кібербулінгу. 

12 лютого 2021 року начальниця 

відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія 

провела лекцію для студентів 1-го курсу 

Новоушицького коледжу ПДАТУ на 

тему: «Кібербулінг». Юристка говорила 

про головне та застерігала присутніх від можливої небезпеки. 

15 лютого 2021 року правову бесіду на тему: «Захист прав споживачів» 

організувала юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру для студентів 

коледжу Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного університету. 

Фахівчиня роз’яснила присутнім, що споживач має право обміняти 
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непродовольчий товар належної якості на 

аналогічний у продавця, в якого він був 

придбаний, якщо товар не задовольнив його за 

формою, габаритами, фасоном, кольором, 

розміром або з інших причин не може бути 

ним використаний за призначенням. Також 

поінформувала студентів, що у разі 

порушення прав споживача, особа може звернутися до органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів або до суду. Насамкінець, підлітки 

цікавилися юридичною характеристикою життєвих ситуацій, які траплялися з 

ними щодо захисту їх прав, як споживачів. 

15 лютого 2021 року юристкою Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катериною Помазовою прийнято участь у круглому столі для осіб, які 

перебувають на обліку Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Увагу присутніх зосереджено на аспектах трудового 

законодавства, а саме прийняття на роботу та укладення трудового договору. 

16 лютого 2021 року фахівчинею Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катериною Помазовою з метою надання консультацій та роз’яснень, а також 

розповсюдження інформації про надання безоплатної первинної правової 

допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

тренінг із працівниками Чемеровецького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки з питання перерахунку та проведення 

виплати недоотриманої грошової допомоги до 5 травня 2020 року як учаснику 

бойових дій. 

18 лютого 2021 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру 

Ганна Петрик провела правову бесіду для учнів ДНЗ «Подільський центр ПТО» 

на тему: «Захист прав споживачів». Фахівчиня роз’яснила права споживачів, а 

також механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту 

прав споживачів. 
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23 лютого 2021 року на базі ГО «Кам’янець-Подільська територіальна 

первинна організація українського товариства сліпих (УТОС)» організовано і 

проведено правопросвітницький захід. Насамперед фахівчині центру інформували 

присутніх про проєкт «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» та роз’яснили 

особливості укладення договорів щодо 

земельних ділянок с/г призначення. Окрім 

того, юристи роз’яснювали актуальні 

питання щодо соціально – побутового та 

медичного забезпечення осіб з інвалідністю.  

24 лютого 2021 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості організовано та проведено семінар з особами, які перебувають на 

обліку, на тему «Права та гарантії зайнятості молоді», «Доступ громадян до 

системи БПД», «Земельні правовідносини в Україні». 

24 лютого 2021 року під час правової бесіди на базі бібліотеки-філії №2 

Кам’янець-Подільської МЦБС студенти 1-го 

курсу коледжу ПДАТУ дізналися про 

особливості, види та принципи юридичної 

відповідальності. Юристка місцевого центру 

Ганна Петрик детально роз’яснила 

різновиди юридичної відповідальності, види 

покарань, обставини, які обтяжують 

покарання та які пом’якшують, види адміністративних стягнень, інше. 

25 лютого 2021 року в Дунаєвецькій районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості відбулось засідання клубу «NEW GENERATION» 

для безробітної молоді на тему: «Права та гарантії зайнятості молоді», участь в 

якому прийняв начальник відділу «Дунаєвецького бюро правової допомоги» Ігор 

Кочмарський. Метою засідання клубу було розкриття переваг легального 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E#.D0.A1.D0.BE.D1.86.D1.96.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE_.E2.80.93_.D0.BF.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.82.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D0.BF.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BE.D1.81
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E#.D0.A1.D0.BE.D1.86.D1.96.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE_.E2.80.93_.D0.BF.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.82.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D0.BF.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BE.D1.81
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E#.D0.A1.D0.BE.D1.86.D1.96.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE_.E2.80.93_.D0.BF.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.82.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D0.BF.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BE.D1.81
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працевлаштування в Україні задля 

застереження від шахрайства при 

працевлаштуванні. Згідно з Конституцією 

України кожна людина має право на 

працю, яку вона вільно обирає або на яку 

вільно погоджується. Юрист бюро 

розповів присутнім про те, хто має право 

на отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, про правові послуги, які надають адвокати та 

працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 

оплачує держава. В той же час, присутні дізналися про порядок доступу осіб до 

системи безоплатної правової допомоги, отримали інформаційні буклети на 

правову тематику.  

01 березня 2021 року для осіб, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості проведено семінар на тему: 

«Правочини з земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення. Безоплатна 

правова допомога в Україні». Ганна Петрик пояснила 

особливості  правових форм обігу земельних ділянок 

(договори купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, 

ренти, емфітевзису тощо). Фахівчиня центру детально  

розповіла про право на безоплатну правову допомогу та пояснила, хто має право 

на первинну і вторинну правову допомогу, які документи слід надати, щоб 

отримати таку допомогу.  

03 березня 2021 року у рамках тижня, присвяченого дружбі та протидії 

булінгу, в Дунаєвецькій ЗОШ I-III ст. 3 відбулася зустріч учнів 8-х класів з 

начальником відділу Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігорем 

Кочмарським та начальником Дунаєвецького сектора філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області Віталієм Гуцолом. 
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04 березня 2021 року для 

учнів Кам’янець-Подільської 

спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням 

інформатики організовано правову 

бесіду на тему: «Безоплатна правова 

допомога в Україні». Окрім того, фахівчиня місцевого центру Аліна Задорожна 

розповіла про програму відновного правосуддя – одного з пріоритетних 

напрямків роботи системи безоплатної правової допомоги, який запрацював по 

всій Україні. 

04 березня 2021 року на базі Кам’янець-Подільського міського центру 

зайнятості організовано семінар на тему: «Нелегальна трудова міграція». Ганна 

Петрик розповіла про основні ризики, які можуть виникнути в процесі 

нелегального працевлаштування за кордоном, 

та основні засади правової захищеності під 

час легального працевлаштування. З огляду 

новацій законодавства щодо земельних 

правовідносин юристка поінформувала 

присутніх про реалізацію програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  

09 березня 2021 року для учнів Кам’янець-Подільського НВК №9 ім. 

А.М.Трояна організовано правову бесіду на тему: «Безоплатна правова допомога 

в Україні». Фахівчиня місцевого центру 

поінформувала про функції й основні 

завдання системи безоплатної правової 

допомоги, порядок отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. 

Окрім того, підлітки дізналися про 

довідково-інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid». 
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10 березня 2021 року юристкою місцевого центру Ганною Петрик 

проведено правову бесіду на тему: 

«Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» для майбутніх медичних 

працівників Кам’янець-Подільського 

медичного коледжу. Під час заходу 

обговорили порушення та відповідальність 

неповнолітніх. Фахівчиня центру 

розповіла, що найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто 

майнові злочини, які складають більшість серед усіх злочинів, скоєних 

підлітками. 

16 березня 2021 року юристкою Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катериною Помазовою прийнято участь у круглому столі для осіб, які 

перебувають на обліку Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Увагу присутніх зосереджено на аспектах легального 

працевлаштування, а також обговорено трудове законодавство, а саме прийняття 

на роботу та укладення трудового договору. 

17 березня 2021 року начальниця відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела семінар для 

осіб, які перебувають на обліку у 

Новоушицькій філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: «Спадкові 

правовідносини». 

18 березня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано та проведено лекцію для осіб, які 

перебувають на обліку в Дунаєвецькій районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему «Трудові права в Україні. Земельна реформа в 

Україні». 
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18 березня 2021 року юристка відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела лекцію для 

студентів 3 курсу Новоушицького коледжу 

ПДАТУ на тему: «Сімейні правовідносини». 

19 березня 2021 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД Ганна Петрик організувала правову бесіду для студентів 1-го 

курсу Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну на 

тему: «Цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

Фахівчиня центру розповіла присутнім про особливості адміністративної 

відповідальності неповнолітніх та кримінальної. Окрім того, детально роз’яснила 

які бувають види покарань та розповіла, що позбавлення волі не може бути 

призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості. 

Юристка центру також пояснювала окремі випадки за яких до неповнолітніх 

застосовують заходи впливу (зобов’язання публічно вибачитися, догана, передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють). 

19 березня 2021 року на базі 

Кам’янець-Подільського міського центру 

зайнятості юристка місцевого центру Ганна 

Петрик організувала та провела семінар на 

тему: «Безоплатна правова допомога в 

Україні». Зокрема, поінформувала присутніх 

про реалізацію проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  

23 березня 2021 року організовано захід на базі Департаменту соціального 

захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. Юристка центру Ганна 

Петрик провела правову бесіду на тему: «Цільове призначення земельних ділянок. 

Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». 

Насамперед, присутнім детально розповіли про види цільового призначення 

земель. Далі роз’яснили, що відповідно до частини 1 статті 20 Земельного кодексу 
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України зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за 

проектами землеустрою щодо їх відведення. Також пояснили, що зміна цільового 

призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться 

органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які 

приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у 

користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного 

кодексу України. 

29 березня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості організовано та проведено 

семінар. Насамперед юристка місцевого 

центру Ганна Петрик поінформувала 

присутніх про реалізацію проекту 

«Волонтер БПД», роз’яснила присутнім 

про право на безоплатну первинну 

правову допомогу та порядок надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Далі з присутніми говорили на тему: 

«Цільове призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні». Ганна Петрик розповіла про види 

цільового призначення земель. Далі роз’яснила, що відповідно до частини 1 статті 

20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення земельних ділянок 

здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Також пояснила, що 

зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної 

власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або 

надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 

Земельного кодексу України. 
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Окрім цього, у регіонах систематично проводились 

вуличні інформування з метою підвищення правової 

обізнаності населення, а також інформування населення 

про роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД та бюро правової допомоги.  

 

 

Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги для 

налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та спрощення 

доступу до правової допомоги 

06 січня 2021 року у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство» вебінар на тему: «Захист прав 

на земельну ділянку у досудовому порядку. 

Безоплатна правова допомога в Україні» для 

осіб, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області організувала фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Петрик та 

роз’яснила основні аспекти земельного законодавства  у сфері захисту.  

26 січня 2021 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 

Кочмарський та начальник Дунаєвецького 

районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області Віталій 

Гуцол провели лекцію для осіб, які перебувають 

на обліку пробації. Ігор Кочмарський говорив на 

тему захисту прав землевласників. Юрист 

пояснив присутнім, як діяти, куди звертатися у 

випадках, коли ці права порушують. Юрист 
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також навів приклади актуальних питань, з якими найчастіше громадяни 

звертаються до бюро правової допомоги, розповів, як можна вирішити типові 

юридичні проблеми. Насамкінець громадяни отримали інформаційні матеріали на 

різну тематику.  

26 січня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках 

проекту «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» провела 

інформаційну годину на тему: «Захист прав 

землекористувачів» на базі Новоушицького 

районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації у Хмельницькій області. 

03 лютого 2021 року про право на 

безоплатну правову допомогу розповідала 

юристка місцевого центру Ганна Петрик особам, 

які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області.  

17 березня 2021 року на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області  особам, які перебувають на обліку в установі, юристкою місцевого 

центру Ганною Петрик проведено лекцію на тему: «Протидія та запобігання 

дискримінації за расовою ознакою».  

19 березня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела інформаційну годину на тему: 

«Реалізація права на землю в Україні» на базі Новоушицького районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації у Хмельницькій області. 
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30 березня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським за 

допомогою скайп зв’язку для осіб, які 

перебувають на обліку в Дунаєвецькому 

секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області 

проведено лекцію на тему «Доступ 

громадян до системи БПД».  

 

 

Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії системи 

БПД 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та 

роботи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД здійснюється 

постійна тісна співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ. Зокрема, 

регулярно здійснюються публікації в газетах, розміщуються інформаційні 

матеріали в мережі Інтернет.  

Так, протягом звітного періоду місцевим центром розміщено 37 

інформаційних матеріалів щодо функціонування та роботи Кам’янець-

Подільського МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних 

виданнях «3849», «Подолянин» та на Facebook-сторінках партнерів. 

13 січня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик забезпечено розміщення 

інформаційних буклетів та плакатів з різних правових питань, візиток з адресою 

розташування та контактним номером телефону місцевого центру на 

інформаційних стендах у приміщенні Кам’янець-Подільської міської ради,  

Кам’янець-Подільської районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості та Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості.  

28 січня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 
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«3849» розміщено статтю (успішна практика) «Мешканцю Кам’янеччини 

допомогли довести право на спадщину після смерті батька». 

29 січня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«Подолянин» та на Facebook-сторінці «Подолянин Кам’янець-Подільський» 

розміщено статтю (успішна практика) «Спадок дістався сину». 

29 січня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайтах 

Колибаївської громади та Кам’янець-Подільської районної державної 

адміністрації розміщено статтю (успішна практика) «Мешканцю Кам’янеччини 

допомогли довести право на спадщину після смерті батька». 

02 лютого 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті Кам’янець-

Подільської міської ради розміщено статтю (успішна практика) «Мешканцю 

Кам’янеччини допомогли довести право на спадщину після смерті батька». 

18 лютого 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-сторінках 

«Оринин», «Кам’янець-Подільська територіальна громада», «Кам’янець-

Подільська ОТГ», «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ», «Кам’янець-Подільський 

info» та «Жванець – село на Дністрі» розміщено статтю (успішна практика) 

«Мешканцю Кам’янеччини допомогли довести право на спадщину після смерті 

батька». 

22 лютого 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації розміщено статтю «Батьки 

ухиляються від сплати аліментів — діти мають право на державну допомогу». 

23 лютого 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю «Батьки ухиляються від сплати аліментів». 
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25 лютого 2021 року в газеті «Подільські вісті» 

надруковано статтю «Чи все ж дадуть кожух, чи грітися 

словом?» (про відшкодування лікування ковіду вдома), 

підготовлену заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Ганною Петрик.  

26 лютого 2021 року заступницею начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-

сторінці Кам’янець-Подільської міської ради розміщено статтю «Батьки 

ухиляються від сплати аліментів – діти мають право на державну допомогу». 

01 березня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті Кам’янець-

Подільської міської ради розміщено статтю «Батьки ухиляються від сплати 

аліментів». 

03 березня 2021 року на Facebook-сторінці «Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3» 

розміщено опис правопросвітницького заходу, проведеного начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем Кочмарським для учнів 8-х класів. 

09 березня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації, в Інтернет виданні «3849» та на 

Facebook-сторінках «Чемерівці 24», «ДУНАЇВЦІ plus», «Оринин», «Наш 

Кам’янець», «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ», «Жванець – село на Дністрі» та «Я 

ЛЮБЛЮ Кам’янець-Подільський» розміщено оголошення «На Хмельниччині 

шукають волонтерів безоплатної правової допомоги». 

10 березня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті та на 

Facebook-сторінці Кам’янець-Подільської міської ради розміщено оголошення 

«На Хмельниччині шукають волонтерів безоплатної правової допомоги». 
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19 березня 2021 року про сучасні 

альтернативи Книзі відгуків і пропозицій, а 

також про інструменти захисту прав 

споживачів у ефірі радіо «Кам’янець FM» 

розповіла юристка Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання БВПД Ганна 

Петрик. Юристка, зокрема, поінформувала 

радіослухачів, що відповідно до змін у 

законодавстві Книгу відгуків і пропозицій наразі скасовано, однак для захисту 

своїх прав покупець може звернутися до Держпродспоживслужби, на Урядову 

телефонну гарячу лінію, до Державної фіскальної служби, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суду; а також залишати 

відгуки на офіційному вебсайті, сторінці в соціальних мережах чи в профілі 

торговельного закладу, закладу надання послуг на Google-картах або на 

спеціалізованих незалежних вебсайтах з відгуками (форумах).  

30 березня 2021 року на вебсайті Кам’янець-Подільської міської ради 

розміщено статтю «Що важливо знати, щоб безоплатно приватизувати земельну 

ділянку», підготовлену начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією. 

30 березня 2021 року на Facebook-сторінці Кам’янець-Подільської міської 

ради розміщено статтю «Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок 

громадянами із земель державної або комунальної власності», підготовлену 

начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою 

Анастасією. 

30 березня 2021 року на вебсайті Кам’янець-Подільської районної 

державної адміністрації розміщено статтю «Як стати власником земельної 

ділянки», підготовлену начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією. 

30 березня 2021 року в Інтернет виданні «Актуально» розміщено статтю 

«Як стати власником земельної ділянки», підготовлену начальницею відділу 
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«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою Анастасією. 

31 березня 2021 року в Інтернет виданні «3849» розміщено статтю «Як 

стати власником земельної ділянки», підготовлену начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою Анастасією. 

31 березня 2021 року на Facebook-сторінці «Дунаєвецька Молодіжна рада» 

розміщено опис дистанційного пункту консультування, організованого 

начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським для осіб, які перебувають на обліку в Дунаєвецькому районному 

секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

 

 

Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

Протягом звітного періоду з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р. робочою групою 

щодо підготовки правових консультацій Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено перевірку 

та підтримання в актуальному стані, а також здійснено редагування правових 

консультацій на платформі «WikiLegalAid» на теми: 

 Право власності на землю іноземців та осіб без громадянства; 

 Стягнення аліментів на дитину у разі виїзду одного з батьків для 

постійного проживання за кордон; 

 Опіка і піклування над дітьми; 

 Зобов’язання із вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її 

доручення. 
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[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД  

 

Підвищення кваліфікації працівників центрів, що надають БПД 

На виконання завдання плану щодо проведення навчань працівників центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги з актуальних та проблемних 

питань, пов’язаних з наданням безоплатної правової допомоги, протягом звітного 

періоду з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р. у Кам’янець-Подільському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 05 лютого 2021 року у 

режимі онлайн був проведений семінар на тему: «Подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», 

під час якого працівників місцевого центру ознайомлено з правилами заповнення 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, оскільки особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 

2 частини першої статті 3 ЗУ «Про запобігання корупції», зобов’язані щорічно до 

1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 

агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається 

Національним агентством. 

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

центру, які надають безоплатну правову допомогу, протягом звітного періоду з 

01.01.2021 р. по 31.03.2021 р. працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги брали участь у 

навчальних вебінарах з правових питань, організованих Координаційним центром 

з надання правової допомоги та мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

 

 

Підвищення кваліфікації, обмін досвідом адвокатів, що надають БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р. Кам’янець-

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провів наступні заходи: 
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Щомісячно відділом організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами узагальнювалась робота відділу з питань здачі 

адвокатами актів для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. Щоденно проводився аналіз 

рівня навантаження та розподілу справ між адвокатами та аналіз кількості відмов 

адвокатів від отримання доручень, та надавалась методична та практична 

допомога адвокатам з питань оформлення актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Проведено бесіду із адвокатами з питань своєчасної подачі звітів до 

місцевого центру та правильності заповнення розрахунків розміру винагороди 

адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

25 березня 2021 року проведено семінар з адвокатами в онлайн режимі на 

тему: «Роз’яснення адвокатам змін внесених постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 лютого 2021 року № 76 «Про внесення змін до пункту 5 Методики 

обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу». 

 

 

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  

 

Незалежні провайдери БПД. Співпраця з територіальними громадами для 

розширення доступу до БПД 

12 лютого 2021 року представники 

Фонду ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) проводять навчання щодо 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, учасниками якого є 

представники різних служб, в тому числі 

і юристи системи безоплатної правової 
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допомоги. Фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру Аліна Задорожна 

під час тренінгу розповідала особливості роботи з особами, які є потерпілими від 

домашнього насильства та алгоритм дій під час надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Насамкінець учасники тренінгу обговорили напрямки 

співпраці з метою захисту потерпілих осіб від домашнього насильства. 

10 березня 2021 року начальником 

відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським прийнято 

участь у засіданні комісії з питань захисту 

прав дитини, утвореної при Дунаєвецькій 

міській раді. Комісією прийнято відповідні 

рішення в інтересах дітей.  

31 березня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія розробила та поширила методичні рекомендації 

для ОМС на тему: «Добросусідство». 

 

 

Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян)  

З метою сприяння та покращення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, а також розширення можливостей надання їм як первинної, так і 

вторинної правової допомоги, Кам’янець-Подільський місцевий центр забезпечує 

створення та безпосередню роботу мережі дистанційних та мобільних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій 

громадян, зокрема таких як: малозабезпечені, особи з інвалідністю, люди 

похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для 

осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.  
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Працівники місцевого центру організовували роботу дистанційних пунктів 

консультування, зокрема у онлайн режимі для надання правової допомоги 

вразливим категоріям населення. Так, протягом першого кварталу 2021 року 

Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної 

правової допомоги та бюро правової допомоги здійснено 6 виїздів мобільних 

пунктів та забезпечено діяльність 30 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги.  

05 січня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування на базі громадської приймальні Чемеровецької РДА (звернення 

по телефону). За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань 

цивільного законодавства. 

06 січня 2021 року організовано 

дистанційний пункт консультування для осіб, які 

перебувають на обліку Кам’янець-Подільського 

міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 

Учасників заходу цікавили такі питання: як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання 

земельної ділянки? Чи дійсні державні акти на землю старого зразка? Як 

присвоїти кадастровий номер земельній ділянці? Як оформити спадщину на 

земельний пай чи ділянку? Та інші. 

11 січня 2021 року організовано дистанційний консультаційний пункт для 

осіб, які перебувають на обліку Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. Присутні отримали вичерпні 

консультацій з питань, що стосувались розподілу майна подружжя, невиплати 

заробітної плати, визначення розміру аліментів. 

13 січня 2021 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський та начальник Дунаєвецького районного сектору 

філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області Віталій Гуцол за допомогою 
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скайп-зв’язку організували та провели прийом громадян, які перебувають на 

обліку в центрі пробації. Юрист правової допомоги консультував громадян з 

питань сімейного, земельного та спадкового законодавства. Зокрема, розповів про 

надання безоплатної правової допомоги в умовах карантину. 

15 січня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту та 

провела прийом громадян на базі Новоушицького районного центру зайнятості. 

За отриманням правової допомоги звернулась 1 особа. 

22 січня 2021 року юристкою відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  

Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань цивільного та 

сімейного законодавства.  

26 січня 2021 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 

Кочмарський в межах реалізації проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» організував роботу 

дистанційного пункту консультування для осіб, 

які перебувають на обліку Дунаєвецького 

районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 

Начальник бюро роз’яснював питання, з якими 

зверталися громадяни. Йшлося про порядок приватизації земельної ділянки, 

порядок укладення та реєстрація договору оренди земельної ділянки, підстави та 

порядок нарахування аліментів, порядок зняття з реєстрації місця проживання 

тощо. Юрист також навів приклади актуальних питань, з якими найчастіше 

громадяни звертаються до бюро правової допомоги, розповів, як можна вирішити 

типові юридичні проблеми.  
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26 січня 2021 року начальниця Новоушицького бюро правової допомоги 

Неборецька Анастасія в рамках проекту «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» організувала роботу дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Новоушицького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації у Хмельницькій області. 

03 лютого 2021 року юристка 

місцевого центру Ганна Петрик забезпечила 

роботу дистанційного пункту 

консультування для осіб, які перебувають на 

обліку Кам’янець-Подільського 

міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. Під час роботи консультаційного пункту, фахівчиня центру роз’яснювала 

питання, з якими зверталися громадяни. Йшлося про підстави та порядок 

нарахування аліментів, порядок зняття з реєстрації місця проживання, тощо. 

04 лютого 2021 року фахівчинею місцевого центру Ганною Петрик 

організовано мобільний консультаційний пункт для викладачів та студенів 

коледжу ПДАТУ. 

04 лютого 2021 року юристка відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела 

дистанційний прийом громадян на базі 

Новоушицького районного центру 

зайнятості. Громадян цікавили такі 

питання: як присвоїти кадастровий номер 

земельної ділянки, які права і обов’язки 

мають орендодавець та орендар, які особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх, як розподілити майно подружжя при розлучені, як поновити 

строки прийняття спадщини та який розмір аліментів на дітей. 

10 лютого 2021 року юристкою відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 
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консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  

Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань цивільного та 

земельного законодавства.  

12 лютого 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості в рамках реалізації проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

працював дистанційний консультаційний пункт. Особи, які звернулися по фахову 

допомогу до юристки місцевого центру Аліни Задорожної, отримали вичерпні 

консультацій з питань, що їх цікавили. 

15 лютого 2021 року юристка місцевого центру Ганна Петрик організувала 

мобільний пункт консультування для викладачів та студенів коледжу Кам’янець-

Подільського державного аграрно-технічного університету. Особи, які звернулися 

по фахову допомогу, отримали вичерпні консультацій з питань, що їх цікавили. 

16 лютого 2021 року організовано мобільний пункт консультування на базі 

департаменту соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. 

Усі бажаючі отримали правову інформацію та роз’яснення з правових питань. 

17 лютого 2021 року юристка місцевого центру Аліна Задорожна 

забезпечила роботу дистанційного пункту консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військової частини А 2738 м. Кам’янця-Подільського. 

23 лютого 2021 року юристками 

місцевого центру Ганною Петрик та Аліною 

Задорожною на базі ГО «Кам’янець-

Подільська територіальна первинна 

організація українського товариства сліпих 

(УТОС)» в рамках реалізації проєкту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» організовано дистанційний консультаційний 

пункт. Громадяни отримали відповіді на питання та роз’яснення відповідно до 

чинного законодавства.   
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24 лютого 2021 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості організовано та проведено прийом громадян, які перебувають на 

обліку. За правовою допомогою звернулося 3 особи стосовно сімейних, цивільних 

правовідносин. Усі присутні отримали відповідні на свої питання. По закінченню 

зустрічі розповсюджено інформаційні матеріали на правову тематику. 

25 лютого 2021 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості проведено прийом 

громадян. Усі присутні мали можливість 

отримати індивідуальні правові 

консультації. За правовою допомогою 

звернулося 5 осіб. Питання з якими 

звертались громадяни стосувалися сімейного, житлового, цивільного та 

земельного законодавства. По усіх питаннях були надані відповідні роз’яснення 

та консультації.  

01 березня 2021 року фахівчиня центру Ганна 

Петрик для осіб, які перебувають на обліку 

Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

організувала дистанційний пункт консультування та 

надавала роз’яснення відповідно до чинного 

законодавства з питань, що цікавили громадян.  

04 березня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики 

організовано мобільний пункт консультування. Присутні здебільшого цікавилися 

питаннями, що стосувалися норм сімейного,  пенсійного та земельного 

законодавства. 
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04 березня 2021 року на базі Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості юристка 

місцевого центру Ганна Петрик організувала та провела 

консультаційний пункт, для осіб які перебувають на 

обліку міського центру зайнятості.  

09 березня 2021 року на базі Кам’янець-Подільського НВК №9 ім. 

А.М.Трояна юристкою центру Аліною Задорожною організовано мобільний 

консультаційний пункт. Трудовий колектив під час консультування цікавився 

питаннями, а саме: встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу, пільги для учасників АТО, особливості створення сімейного 

фермерського господарства; розподіл майна подружжя та ін. 

17 березня 2021 року на базі Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області  працював  дистанційний консультаційний 

пункт. За консультацією до юристки місцевого центру 

Ганни Петрик звернулось четверо осіб, яким було 

надано вичерпні консультацій з питань, що 

стосувались: розподілу майна подружжя, невиплати 

заробітної плати, розміру аліментів. 

17 березня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела дистанційний прийом громадян на базі 

Новоушицької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. За отриманням 

правової допомоги звернулось 2 особи. 

17 березня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  

Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з питань цивільного 

законодавства.  
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18 березня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано роботу дистанційного пункту та 

проведено прийом громадян, які перебувають на обліку в  Дунаєвецькій районній 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 

18 березня 2021 року юристкою відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування на базі Центру надання адміністративних послуг Чемеровецької 

селищної ради з метою розповсюдження інформації про надання безоплатної 

первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

19 березня 2021 року фахівчинею центру Аліною Задорожною організовано 

дистанційний пункт консультування на 

базі Кам’янець-Подільського міського 

центру зайнятості. Під час роботи пункту 

безробітні  цікавилися підставами та 

порядком нарахування аліментів, 

порядком зняття з реєстрації місця 

проживання тощо. На прикладах були 

зазначені найбільш актуальні типові питання, з якими звертаються громадяни за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги та роз’яснено шляхи 

вирішення відповідних проблемних питань. 

19 березня 2021 року юристка відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту 

прийому громадян  на базі Новоушицького районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації у Хмельницькій області. За отриманням правової 

допомоги звернулась 1 особа. 

23 березня 2021 року на базі Департаменту соціального захисту населення 

Кам’янець-Подільської міської ради юристкою центру Ганною Петрик 

організовано роботу консультаційного пункту громадян. Під час роботи пункту 

громадяни цікавилися підставами та порядком нарахування аліментів, порядком 
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зняття з реєстрації місця проживання тощо. На прикладах були зазначені 

найбільш актуальні типові питання, з якими звертаються громадяни за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги та роз’яснено шляхи 

вирішення відповідних проблемних питань. 

24 березня 2021 року фахівчинею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  

Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань сімейного 

законодавства.  

29 березня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

юристкою центру Ганною Петрик організовано 

дистанційний консультаційний пункт. Присутніх 

цікавили питання розірвання договорів оренди 

землі, порядок присвоєння кадастрового номера 

земельній ділянці, оформлення субсидії, підстави 

та розмір аліментів, та ін. 

30 березня 2021 року начальником 

Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігорем 

Кочмарським на базі Дунаєвецького сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області за допомогою скайп зв’язку 

організовано роботу дистанційного пункту та 

проведено прийом громадян.  

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом березня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

03 березня 2021 року – на базі військової частини А 2300. 

11 березня 2021 року – на базі військової частини А 4568. 
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[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною  

 

Моніторинг діяльності 

Для забезпечення досягнення високої ефективності та належної якості 

надання безоплатної правової допомоги Кам’янець-Подільським місцевим 

центром, необхідно проводити моніторинг діяльності центру та бюро правової 

допомоги. По завершенні першого кварталу проведено аналіз результативних 

показників організації за наступними критеріями: 

 Кількість прийнятих звернень клієнтів; 

 Кількість наданих правових консультацій; 

 Кількість проведених виїздів мобільних/дистанційних пунктів; 

 Питання, з якими звертаються по допомогу жителі окремої громади; 

 Кількість проведених правопросвітницьких заходів; 

 Кількість розміщених статей у місцевих ЗМІ. 

За отриманими результатами формується узагальнення у вигляді таблиць та 

графіків, для подальшого оприлюднення у місцевих ЗМІ, а також офіційних 

сторінках організацій у мережі Інтернет. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1581 звернення клієнтів, 1378 особам було надано правову 

консультацію, 203 написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі 

місцевого центру 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта-

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправ-

лень до інших 

провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

983 856 127 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
282 246 36 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
182 161 21 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
134 115 19 0 

 Разом по МЦ 1581 1378 203 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 67 доручень адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 140 довіреностей 

працівникам центру та бюро правової допомоги для представництва інтересів 

особи, якій надають безоплатну вторинну правову допомогу.  
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

цивільного – 359 (22,7%), сімейного – 206 (13%), адміністративного – 194 

(12,3%), спадкового – 169 (10,7%), соціального забезпечення – 150 (9,5%),  

житлового – 149 (9,4%), пенсійного – 125 (7,9%), земельного – 73 (4,6%), 

трудового – 52 (3,3%), кримінального – 31 (2%), з питань виконання судових 

рішень – 27 (1,7%), договірного – 23 (1,4%), податкового – 17 (1,1 %) права та з 

інших питань – 6 (0,4%).  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 

Кількість опрацьованих звернень 

І  

квартал 

1 соціальне забезпечення 150 

2 цивільне право 359 

3 житлове право 149 

4 сімейне право 206 

5 спадкове право 169 

150 

169 

206 

0 

52 

194 
73 

23 

149 

125 

359 

27 17 31 

0 

6 

Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань  

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Медичне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Договірне 

Житлове 

Пенсійне 

Цивільне 

Виконання судових рішень 

Податкове 

Кримінальне 

Неправове питання 

Інші питання 
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6 земельне право 73 

7 договірне право 23 

8 трудове право 52 

9 адміністративне право 194 

10 виконання судових рішень 27 

11 пенсійне право 125 

12 податкове право 17 

13 кримінальне право 31 

14 медичне 0 

15 неправове питання  0 

16 інші питання 6 

Разом 1581 

 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за віком 

 

Чоловіки; 

365 

Жінки; 376 

2 

169 

360 

210 До 18 років 

Від 18 до 35 років 

включно 

Від 35 до 60 років 

включно 

Понад 60 років 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни – 97 (47,8%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) – 78 (38,4%) та особам з інвалідністю – 24 (11,8%) 

тощо.  

 
 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 6 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 30 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 159 осіб, в тому числі 25 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 134 особи –  до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 7 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 97 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 37 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 3 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

12% 

40% 

48% 

2% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, 

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим особам 

Ветеранам війни 

Внутрішньо переміщеним 

особам 
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Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру  

в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

дистанційни

х пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 
Кам’янець-

Подільський МЦ 
6/25 14/90 0 45 0 30 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 5/18 4 28 2 2 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 6/14 3 12 0 0 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 5/12 0 12 1 5 

Всього 6/25 30/134 7 97 3 37 

 


