
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Кам’янець-Подільським місцевим центром з  

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

плану діяльності на 2022 рік  

у І кварталі  

 

  



2 
 

 

ЗМІСТ 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

 

[1.2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 

 

[1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 

[1.4] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі) 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

  



3 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

[1.1] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

 

Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові 

потреби та правові проблеми 

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, забезпечення спрощення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги, можливостей вирішення проблем у правовий 

спосіб, підвищення правової обізнаності населення з різних правових питань 

протягом першого кварталу 2022 року Кам’янець-Подільським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділами бюро правової 

допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів. 

12 січня 2022 року на базі Кам’янець-

Подільської територіальної організації УТОГ 

фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру 

говорили про захист прав осіб з інвалідністю. 

Окрім того, йшлося про право осіб з інвалідністю 

на правову допомогу, гідну працю та зайнятість.  

14 січня 2022 року про те, як запобігти ризикам нелегальної трудової 

міграції, а також, що робити тоді, коли ти потрапив у 

руки работорговців, і не тільки, йшлося під час 

семінару для безробітних, які перебувають на обліку 

Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, 

організованого юристкою місцевого центру Ганною 
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Петрик. Під час заходу присутні дізнались про поняття торгівлі 

людьми,  законодавство, яке регулює дане питання, відповідальність, яка 

передбачена за вчинення цього протиправного діяння, а головне – куди звертатися 

у разі, якщо особа потрапила в таку ситуацію.  

17 січня 2022 року завідувачка сектору 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела семінар у Новоушицькій філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: 

«Трудовий договір. Що необхідно знати». 

18 січня 2022 року для студентів Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу організовано виховну годину на тему: «Протидія домашньому 

насильству». Юристка центру Ганна Петрик 

детально розповіла про види насильства, 

передбачену за це відповідальність, у тому числі й 

кримінальну. Окрім того, студенти дізналися як 

діяти у випадку, якщо вони стали свідками вчинення 

насильства, або жертвою, та куди звертатися.  

18 січня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на базі Чемеровецької селищної ради прийнято 

участь у інформаційній годині на тему: «Захисти життя – зупини насильство». 

Обговорювалося питання сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми, 

попередження жорсткого поводження з дітьми, формування свідомості всіх 

верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.   

24 січня 2022 року на базі Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості організовано семінар 

на тему: «Стягнення аліментів на дитину у разі 

виїзду одного з батьків для постійного проживання 

за кордон». Юристка центру Ганна Петрик 
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роз’яснила порядок сплати аліментів у випадку виїзду одного з батьків за кордон 

на постійне проживання у іншу державу.  

25 січня 2022 року завідувачем сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським взято участь у сесії Дунаєвецької міської ради з 

метою надання інформації про хід виконання програми правової освіти та 

надання безоплатної правової допомоги населенню Дунаєвецької ОТГ протягом 

2021 року. 

26 січня 2022 року безробітні, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості 

дізналися про право на безоплатну правову 

допомогу в Україні. Відтак, Ганна Петрик 

розповіла про порядок реалізації цього права, 

підстави та порядок надання безоплатної 

правової допомоги, державні гарантії щодо 

надання безоплатної правової допомоги. Окрім 

того, юристка центру Аліна Задорожна поінформувала присутніх про категорії 

осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

28 січня 2022 року для осіб, які 

перебувають на обліку Кам’янець-

Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості, юристки місцевого центру 

Ганна Петрик та Аліна Задорожна 

провели правову бесіду та розповіли про 

основні засади правової захищеності під 

час легального працевлаштування. Присутні дізналися про економічні та 

соціальні гарантії. Далі фахівчині поінформували громадян про систему 

безоплатної правової допомоги. Зокрема, присутні дізналися про первинну та 

вторинну правову допомогу, хто і як може отримати безоплатну правову 

допомогу, що для цього потрібно і куди звертатися в разі потреби.  
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04 лютого 2022 року на базі ГО «Кам’янець-Подільська територіальна 

первинна організація українського 

товариства сліпих (УТОС)» проведено 

лекцію на тему: «Захист прав осіб з 

інвалідністю». Юристка Ганна Петрик 

розповіла, як  держава здійснює соціальний 

захист осіб з інвалідністю. Під час заходу 

фахівчиня наголосила, що соціальний захист 

осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави, що полягає у наданні пенсії, 

державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, 

здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або 

забезпеченні стороннього догляду.  

07 лютого 2022 року для студентів 1-

го курсу Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу проведено виховну годину на тему: 

«Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу в 

Україні». Ганна Петрик розповіла, що 

кібербулінг  та кібергрумінг, як і будь-яке 

інше цькування, небезпечний перш за все 

для психологічного здоров’я жертв. Дослідження показують, що цькування часто 

призводить людей (особливо дітей і підлітків) до депресії та інших розладів, у них 

знижується самооцінка, вони виявляються в ізоляції. За даними UNICEF, 

психічним здоров’ям ризикують не тільки жертви, а й кривдники цькування та ті, 

хто просто спостерігає зі сторони. Окрім того, студенти дізналися про 

відповідальність за вчинення цькування та куди звертатися особам, які стали 

жертвами за правовою допомогою.  
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09 лютого 2022 року для студентів 1-го курсу Фахового коледжу 

економіки, права та інформаційних 

технологій проведено інформаційну годину 

на тему:  «Безпека в інтернеті». Юристка 

місцевого центру Ганна Петрик розповіла 

присутнім про правила безпечної поведінки 

в онлайн-просторі та куди звертатися за 

допомогою у разі виникнення випадків 

кібербулінгу чи кібергрумінгу.  

11 лютого 2022 року фахівчиня місцевого центру Аліна Задорожна провела 

навчання для працівників сільської ради Слобідсько-Кульчієвецької 

територіальної громади. Трудовий колектив селищної ради дізнався про первинну 

та вторинну правову допомогу, 

процедуру отримання такої допомоги. 

Також розповіла про роботу 

інформаційно-довідкової платформи 

«WikiLegalAid». Далі, мешканцям 

громади юристка роз’яснила підстави та 

порядок нарахування аліментів, 

тривалість декретної відпустки порядок надання та оплати, незаконне звільнення. 

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.  

15 лютого 2022 року для відвідувачів сільської бібліотеки Мукші 

Китайгородської  організовано правову бесіду на тему: «Оформлення права на 

спадщину». Юристка Аліна Задорожна роз’яснила види спадкування, куди 

подається заява у разі прийняття спадщини, алгоритм дій у разі пропущення 

строку прийняття спадщини та інше.  
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18 лютого 2022 року на базі Кам’янець-Подільського територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) «Турбота» проведено 

інформаційну бесіду на тему «Протидія 

домашньому насильству». Юристка центру 

Ганна Петрик розповіла про організаційно-

правові засади запобігання та протидії 

домашньому насильству, основні напрями 

реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від 

такого насильства.  

21 лютого 2022 року колектив Кам’янець-Подільської бібліотеки-філії №2 

МЦБС  під час правової бесіди дізнався про особливості регулювання сімейних 

правовідносин законодавством України. 

Юристка центру Ганна Петрик роз’яснила 

обов’язок батьків утримувати дитину та 

розповіла про  обставини, які враховуються 

судом при визначенні розміру аліментів. Окрім 

того, працівники бібліотеки дізналися, які 

категорії осіб можуть отримати безоплатну 

первинну та вторинну правову допомогу. 

21 лютого 2022 року завідувачка сектору 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела семінар у 

Новоушицькій філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: «Спадкування. Що 

необхідно знати?». 

21 лютого 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою прийнято участь у круглому столі для осіб, які 

перебувають на обліку Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного 
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центру зайнятості. Увагу присутніх зосереджено на аспектах легального 

працевлаштування. Також обговорено трудове законодавство, а саме прийняття 

на роботу та укладення трудового договору. 

22 лютого 2022 року завідувачка сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела для студентів 3 курсу Новоушицького 

коледжу ПДАТУ виховну годину на тему: «Види юридичної відповідальності». 

23 лютого 2022 року для учнів 9 

класу НВК №3 організовано виховну 

годину на тему: «Захист прав та інтересів 

дітей». Фахівчиня центру Ганна Петрик 

розповіла, що захист прав дитини є одним 

із найважливіших пріоритетів у нашій 

державі, адже ставлення до дітей, рівень 

їхньої безпеки та захищеності у державі, стан їхнього всебічного розвитку є 

одним із показників цивілізованості та гуманності суспільства.  

16 березня 2022 року завідувачем сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським за допомогою електронних засобів зв’язку взято 

участь у проведені засідання комісії по захисту прав дитини утвореної при 

Дунаєвецькій міській раді. Зокрема, розглядалися питання щодо надання дозволів 

на усиновлення дітей. По результату розгляду даних питань прийнято відповідні 

рішення. 

18 березня 2022 року завідувачка сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела робочу зустріч з керівником відділу 

управління соціального захисту населення в смт. Нова Ушиця щодо співпраці у 

наданні ВПО правової допомоги. 
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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 консультаційних 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.  

Працівники місцевого центру організовували роботу консультаційних 

пунктів, зокрема у онлайн режимі для надання правової допомоги вразливим 

категоріям населення. Так, протягом першого кварталу 2022 року Кам’янець-

Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної правової 

допомоги та бюро правової допомоги забезпечено діяльність 25 консультаційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.  

10 січня 2022 року на базі Кам’янець-Подільського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області  юристи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру організували роботу консультаційного 

пункту. Зокрема, фахівчиня центру роз’яснювала питання, з якими зверталися 

громадяни. Йшлося про підстави та порядок нарахування аліментів, порядок 

зняття з реєстрації місця проживання тощо. 

12 січня 2022 року на базі Кам’янець-Подільської територіальної 

організації УТОГ працював консультаційний 

пункт. Основні питання, з якими зверталися до 

юристки місцевого центру Аліни Задорожної, – 

це оформлення статусу особи з інвалідністю, 

надбавка на догляд за особами з інвалідністю, 

розірвання шлюбу та стягнення аліментів, 

стягнення матеріальної та моральної шкоди.  
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14 січня 2022 року фахівчинею місцевого центру Аліною Задорожною 

організовано консультаційний пункт для 

безробітних, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. Присутні отримали 

роз’яснення з питань що їх цікавили.  

14 січня 2022 року завідувач сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський в рамках роботи консультаційного пункту провів 

прийом громадян, які перебувають на обліку Відділу з питань обслуговування 

громадян, призначення та виплати державних допомог, соціальної підтримки 

пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю (м. Дунаївці). 

17 січня 2022 року завідувачка сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу консультаційного пункту 

та провела прийом громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 2 

особи. 

18 січня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано консультаційний пункт громадян 

на базі Чемеровецького відділу з питань обслуговування громадян, призначення 

та виплати державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових 

категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту 

населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької 

області. 

20 січня 2022 року завідувачем сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості організовано та проведено прийом 

громадян, які перебувають на обліку в центрі. Розповсюджено інформаційні 

буклети на різну правову тематику. 

24 січня 2022 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості працював консультаційний пункт, 
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організований юристкою місцевого центру Аліною Задорожною. Особи, які 

перебувають на обліку у центрі зайнятості отримали юридичні консультації з 

питань, які їх цікавили. 

26 січня 2022 року для безробітних, які 

перебувають на обліку Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості 

працював консультаційний пункт. Фахівчині 

центру Аліна Задорожна та Ганна Петрик 

роз’яснили питання щодо кредитування, 

позбавлення батьківських прав, стягнення 

аліментів, спадкування та ін.  

27 січня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано консультаційний пункт громадян 

на базі Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради. 

28 січня 2022 року юристки місцевого центру 

Ганна Петрик та Аліна Задорожна організували 

консультаційний пункт для осіб, які перебувають на 

обліку Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. Відтак 

громадяни отримали консультації з різних правових 

питань.  

02 лютого 2022 року на базі  Кам’янець-

Подільського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області  в рамках роботи консультаційного 

пункту особам, які перебувають на обліку в 

установі, юристка місцевого центру Аліна 

Задорожна надала юридичні консультації з питань сімейного, спадкового та 

земельного права.  
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02 лютого 2022 року завідувачкою сектору 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катериною Помазовою організовано роботу 

консультаційного пункту громадян на базі 

Чемеровецького РС філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 

04 лютого 2022 року на базі ГО «Кам’янець-Подільська територіальна 

первинна організація українського товариства сліпих (УТОС)» працював 

консультаційний пункт. Бажаючі отримали від юристки місцевого центру Аліни 

Задорожної роз’яснення відповідно до чинного законодавства з питань, які їх 

цікавили. 

09 лютого 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу консультаційного пункту 

громадян на базі Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. 

11 лютого 2022 року на базі сільської 

ради Слобідсько-Кульчієвецької 

територіальної громади працював 

консультаційний пункт. Фахівчиня 

місцевого центру Аліна Задорожна 

роз’яснила ряд питань, з якими зверталися 

мешканці громади.  

11 лютого 2022 року завідувачем сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським організовано консультаційний пункт та 

проведено прийом громадян на базі Відділу з питань обслуговування громадян, 

призначення та виплати державних допомог, соціальної підтримки пільгових 

категорій громадян та осіб з інвалідністю (м. Дунаївці). 
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15 лютого 2022 року для відвідувачів 

сільської бібліотеки Мукші Китайгородської  

юристка місцевого центру Аліна Задорожна 

організувала роботу консультаційного пункту. 

Присутні зверталися з питань трудового, 

сімейного та земельного законодавства.  

15 лютого 2022 року завідувач сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський в рамках 

роботи консультаційного пункту провів 

прийом громадян на базі Дунаєвецького 

районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області.  

17 лютого 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу консультаційного пункту 

громадян на базі Центру надання адміністративних послуг Чемеровецької 

селищної ради. 

18 лютого 2022 року на базі Кам’янець-Подільського територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) «Турбота» юристкою 

місцевого центру Аліною Задорожною 

організовано консультаційний пункт. Особи, які 

тимчасово проживають в центрі соціального 

обслуговування, отримали юридичні 

консультації з питань, які їх цікавили.  

21 лютого 2022 року завідувачка сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках роботи консультаційного пункту 

провела прийом громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 2 особи. 
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22 березня 2022 року завідувачка сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія в рамках роботи консультаційного пункту 

провела прийом громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. 

22 березня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу консультаційного пункту 

громадян на базі Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості в телефонному режимі. За правовою допомогою звернулося двоє 

громадян з питання соціального забезпечення. 

29 березня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу консультаційного пункту 

громадян на базі Чемеровецького відділу з питань обслуговування громадян, 

призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальної підтримки 

пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального 

захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації 

Хмельницької області в телефонному режимі. За правовою допомогою звернулося 

двоє громадян з питання соціального забезпечення. 

 

 

Розвиток мережі волонтерів БПД  

З метою реалізації волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної 

правової допомоги протягом звітного періоду з 01.01.2022 р. по 31.03.2022 р. 

Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснюється співпраця з 3 волонтерами в частині 

провадження волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової 

допомоги за напрямами: участь у підвищенні правової свідомості, культури та 

обізнаності населення (правопросвітництво), зокрема участь у заходах з 

інформування громадян про право на безоплатну правову допомогу та порядок 

його реалізації; участь у забезпеченні доступу населення до безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, зокрема сприяння у розміщенні 



16 
 

інформації, здійснення перенаправлення, комунікація з об’єднаними 

територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та спілками, благодійними фондами. 

 

 

Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

Протягом звітного періоду з 01.01.2022 р. по 31.03.2022 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: 

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

доручення; 

 Право власності на землю іноземців та осіб без громадянства; 

 Відчуження нерухомого майна: юридичний та податковий аспект; 

 Поняття заробітної плати. Порядок і строки виплати заробітної плати. 

 

 

[1.2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 

 

Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання безоплатної 

правової допомоги 

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.  
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Так, протягом звітного періоду місцевим центром розміщено 22 

інформаційні матеріали щодо функціонування та роботи Кам’янець-Подільського 

МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних виданнях 

«3849», «Подолянин», на вебсайтах та Facebook-сторінках партнерських 

організацій. 

25 січня 2022 року на Facebook-

сторінці Дунаєвецької ТГ розміщено відео 

спільного засідання постійних комісій, 

участь у якому взяв завідувач сектору 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» 

Ігор Кочмарський.  

29 січня 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю «Статус закордонного українця». 

31 січня 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті 

Кам’янець-Подільської міської ради розміщено статті «Все про статус 

закордонного українця» та «Учаснику бойових дій допомогли відновити порушені 

права» (успішна справа). 

31 січня 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті 

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації розміщено статті 

«Статус закордонного українця» та «Учаснику бойових дій допомогли відновити 

порушені права» (успішна справа). 

31 січня 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю (успішна справа) «Учаснику бойових дій допомогли 

відновити порушені права». 
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31 січня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на вебсайті Гуківської громади розміщено 

статтю «Функції захисту прав і законних інтересів дитини, є орган опіки та 

піклування». 

02 лютого 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-

сторінках «НАШ КАМ’ЯНЕЦЬ», «Кам’янець-Подільський info», «Кам’янець-

Подільська територіальна громада» та «Кам’янець-Подільська ОТГ» розміщено 

статтю «Статус закордонного українця: хто може отримати та які його переваги». 

03 лютого 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-

сторінці «Я ♥ Кам’янець-Подільський» розміщено статтю «Статус закордонного 

українця: хто може отримати та які його переваги». 

04 лютого 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-

сторінці «Жванець - село на Дністрі» розміщено статтю «Статус закордонного 

українця: хто може отримати та які його переваги». 

04 лютого 2022 року в газеті 

«Подолянин» надруковано статтю «Статус 

закордонного українця», підготовлену головним 

фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою 

відділу безоплатної правової допомоги Ганною 

Петрик.  

07 лютого 2022 року в Інтернет виданні «День за днем» розміщено статтю 

(успішна справа) «На Хмельниччині атовець сплачував аліменти на утримання 

нерідних дітей», підготовлену завідувачкою сектору «Новоушицьке бюро 

правової допомоги» Неборецькою Анастасією. 

11 лютого 2022 року в газеті та в Інтернет 

виданні «Подолянин» надруковано статтю «Діти 

не твої, але аліменти сплачуватимеш», 
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підготовлену головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою відділу 

безоплатної правової допомоги Ганною Петрик.  

18 лютого 2022 року в газеті «Подолянин» 

надруковано коментар головного фахівця із зв’язків з 

громадськістю та пресою відділу безоплатної правової 

допомоги Ганни Петрик до статті «Як немаскованих 

карають штрафами».  

17 березня 2022 року завідувачкою сектору 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою Анастасією на Facebook-

сторінці Новоушицької територіальної громади розміщено статтю «Перебіг 

строку для прийняття спадщини та посвідчення документів в умовах воєнного 

стану». 

21 березня 2022 року завідувачкою сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на Facebook-сторінці Новоушицької 

територіальної громади розміщено статтю «Зміни у сфері нотаріату в умовах 

воєнного стану». 

31 березня 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на вебсайті Гуківської громади розміщено 

статтю «Зміни в трудовому законодавстві на період дії воєнного стану». 

18 січня 2022 року головним фахівцем із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу безоплатної правової допомоги Ганною Петрик забезпечено 

розміщення інформаційних буклетів та плакатів з різних правових питань на 

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

Подільської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості та 

Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості. 

05 січня, 02 лютого та 03 березня 2022 року 

завідувачка сектору «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила розміщення 

інформаційних буклетів та плакатів з різних правових 

питань, інформацію про діяльність бюро правової 
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допомоги та правові послуги, що воно надає на дошці оголошень в смт Нова 

Ушиця.  

11 січня та 09 лютого 2022 року завідувачкою сектору «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» Катериною Помазовою з метою розповсюдження 

інформації про надання безоплатної первинної правової допомоги та доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення, на інформаційних дошках у установах смт Чемерівці розміщено 

інформаційні буклети та листівки. 

 

 

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 консультаційних 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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[1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів  

 

Підвищення кваліфікації працівників центрів, що надають БПД 

На виконання завдання плану щодо проведення навчань працівників центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою підвищення 

кваліфікації та оновлення знань, протягом звітного періоду з 01.01.2022 р. по 

31.03.2022 р. у Кам’янець-Подільському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 02 березня 2022 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 

01.01.2022 р. по 31.03.2022 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. 
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Підвищення кваліфікації, обмін досвідом адвокатів, що надають БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.01.2022 р. по 31.03.2022 р. Кам’янець-

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провів наступні заходи: 

Щомісячно узагальнювалась робота 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. 

 

 

[1.4] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом 

(в адміністративному та кримінальному процесі) 

  

Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової допомоги 

особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули покарання 

у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншим 

особам, які потребують соціальної адаптації 

10 січня 2022 року на базі Кам’янець-

Подільського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області  юристи Кам’янець-

Подільського місцевого центру провели 

правову бесіду. Ганна Петрик розповіла як 
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отримати правову допомогу від держави та роз’яснила, що система БПД надає 

первинну правову допомогу, яка передбачає інформування людей про їхні права, 

порядок їх реалізації та відновлення у разі порушення та вторинну – це вже 

безпосередньо захист, здійснення представництва інтересів осіб та складення 

документів процесуального характеру. І якщо право на безоплатну первинну 

правову допомогу мають усі, то право на вторинну правову допомогу за кошт 

держави мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу».  

02 лютого 2022 року на базі  Кам’янець-Подільського районного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» 

у Хмельницькій області  особам, які 

перебувають на обліку в установі, 

проведено правову бесіду на тему: 

«Правовий захист від «швидких» 

кредитів». Юристка Кам’янець-

Подільського місцевого центру Аліна 

Задорожна розповіла про відповідальність за невиконання умов електронного 

кредитного договору та поінформувала присутніх про порушення зі сторони 

мікрофінансових організацій під час стягнення заборгованості.  

15 лютого 2022 року завідувач сектору «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський на базі 

Дунаєвецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області провів лекцію 

«Доступ до системи БПД в Україні» для 

осіб, які перебувають на обліку в центрі 

пробації.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01.01.2022 по 31.03.2022 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1636 звернень клієнтів, 1481 особам було надано правову 

консультацію, 155 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 

Кам’янець-Подільський МЦ 

/ Кам’янець-Подільське 

бюро правової допомоги 

1024 962 62 0 

2 
Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги 
284 240 44 0 

3 
Чемеровецьке бюро 

правової допомоги 
129 101 28 0 

4 
Новоушицьке бюро правової 

допомоги 
199 178 21 0 

 Разом по МЦ 1636 1481 155 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 48 доручень адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 108 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 – 510 (31,2%), сімейного – 221 (13,5%), соціального забезпечення – 

210 (12,8%),  адміністративного – 133 (8,1%), житлового – 116 (7,1%), пенсійного 

– 97 (5,9%), спадкового – 92 (5,6%), трудового – 77 (4,7%), земельного – 65 (4%), 

з питань виконання судових рішень – 59 (3,6%), кримінального – 32 (2%), 

податкового – 18 (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 210 

2 цивільне право 510 

3 житлове право 116 

4 сімейне право 221 

5 спадкове право 92 

6 земельне право 65 

210 

92 

221 

77 

133 
65 116 

97 

510 

59 

18 32 0 6 

Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань  

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Житлове 

Пенсійне 

Цивільне 

Виконання судових рішень 

Податкове 

Кримінальне 

Неправове питання 

Інші питання 
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7 трудове право 77 

8 адміністративне право 133 

9 виконання судових рішень 59 

10 пенсійне право 97 

11 податкове право 18 

12 кримінальне право 32 

13 неправове питання  0 

14 інші питання 6 

Разом 1636 

 

 

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; 

409 

Жінки; 467 

0 

230 

475 

171 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 – 92 (59,4%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) – 41 (26,5%) та особам з інвалідністю – 17 (11%) тощо.  

 
 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 25 виїздів консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час виїздів консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги склала 56 осіб; 

 надано методичну допомогу 4 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 71 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 22 інформаційні матеріали з питань надання БПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

11% 

40% 

59% 

2% 1% 1% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, 

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим особам 

Ветеранам війни 

Внутрішньо переміщеним особам 

Дітям 

Особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 

особи недієздатною  
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Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру  

в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

консультаційних 

пунктів /осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 
Кам’янець-

Подільський МЦ  
7/17 1 27 0 16 

2 

Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги 

4/12 0 13 1 1 

3 

Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги 

8/13 1 13 0 2 

4 

Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги 

6/14 2 18 0 3 

Всього 25/56 4 71 1 22 

 


