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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 другого 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. 

13 квітня 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. 

21 квітня 2021 року попри 

карантин, фахівці Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

продовжують організовувати навчання для 

різних категорій осіб. Про особливості, 

види та принципи юридичної 

відповідальності спілкувалися зі 

студентами-першокурсниками коледжу Подільського державного аграрно-

технічного університету. Юристка місцевого центру Ганна Петрик роз’яснила 
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молоді різницю між кримінальною та адміністративною відповідальністю. 

«В Україні кримінальна відповідальність настає з 16 років. За окремі види 

злочинів відповідати згідно з нормами Кримінального кодексу доведеться й 

особам, яким до вчинення злочину виповнилося 14 років», – зазначила фахівчиня 

місцевого центру. 

Крім того, підлітки дізналися: 

 про види покарань, специфіку їх застосування; 

 про обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання; 

 про поняття адміністративного правопорушення та вік, з якого настає 

така відповідальність; 

 про умови участі в пілотному проєкті «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

22 квітня 2021 року організовано захід на базі Департаменту соціального 

захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. 

Юристка центру провела правову бесіду на тему: 

«Соціальний захист населення. Аналіз нормативно-

правових актів. Безоплатна правова допомога в Україні». 

На прикладах зазначені найбільш актуальні типові 

питання, з якими звертаються громадяни за отриманням 

безоплатної вторинної правової допомоги та роз’яснено 

шляхи вирішення відповідних проблемних питань. 

28 квітня 2021 року організовано та проведено правову бесіду на тему: 

«Протидія домашньому насильству» на базі ГО «Кам’янець-Подільська 

територіальна первинна організація українського товариства сліпих (УТОС)». 

Ганна Петрик поінформувала, що особи, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі є суб’єктами права на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Окрім того, юристка розповіла про спеціальні заходи 

щодо протидії такому насильству.  
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06 травня 2021 року організовано та проведено вебінар на тему: «Протидія 

домашньому насильству» для громадян, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Ганна 

Петрик роз’яснила 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. 

17 травня 2021 року на базі Кам’янець-Подільського медичного коледжу, 

юристка місцевого центру Ганна Петрик, начальник сектору ювенальної превенції 

Роксолана Семірякова та заступник директора коледжу Наталія Чернецька під час 

робочої зустрічі обговорили та розробили план з метою створення безпечного 

середовища та попередження асоціальних явищ в 

закладах освіти. 

19 травня 2021 року начальниця відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела семінар у 

Новоушицькій філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: «Спадкові 

правовідносини». 

19 травня 2021 року юристка Новоушицького бюро правової допомоги 

Анастасія Неборецька провела лекцію для студентів 3 курсу Новоушицького 

коледжу ПДАТУ на тему: «Онлайн 

кредит. Як не стати жертвою шахраїв» 

та розповіла, що собою являє онлайн-

кредит, з якого віку особи можуть бути 

суб’єктами кредитних правовідносин, 

яка відповідальність за несвоєчасне 

виконання взятих на себе кредитних 

зобов’язань.  
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19 травня 2021 року юристкою 

відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною 

прийнято участь у круглому столі на 

базі Чемеровецької центральної 

бібліотеки щодо обговорення проєкту на 

тему: «Створення коаліції жіночих громадських організацій та ініційованих 

груп». Під час зустрічі обговорено нагальні проблеми, серед яких: гендерна 

рівність в регіоні, булінг на роботі та навчанні, юридично-правова допомога, 

домашнє насилля, створення притулків для жінок з дітьми, гаряча лінія допомоги,  

жіноче підприємництво. 

20 травня 2021 року юристкою Чемеровецького бюро правової допомоги 

Помазовою Катериною 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. 

21 травня 2021 року проведено семінар на базі Кам’янець-Подільського 

міського центру зайнятості на тему: «Легальна зайнятість – гарантія соціального 

захисту. Безоплатна правова допомога в Україні». Юристка місцевого центру 

Ганна Петрик розповіла про право 

на безоплатну правову допомогу, 

порядок реалізації цього права, 

підстави та порядок надання 

безоплатної правової допомоги, 

державні гарантії щодо надання 

безоплатної правової допомоги. 



7 
 

Окрім того, присутні дізналися про переваги офіційного працевлаштування та 

економічні й соціальні гарантії. 

25 травня 2021 року про громадянську свідомість та відповідальність, 

свідомих громадян, а також про наслідки безвідповідальних дій чи бездіяльності 

для суспільства в різних ситуаціях юристка Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Петрик 

говорила зі студентами Кам’янець-Подільського медичного коледжу. Під час 

обговорення порушували низку 

важливих тем – відповідальність за 

куріння тютюнових виробів у 

громадських місцях, за незаконне 

виготовлення й вживання наркотичних 

засобів, особливості реагування на 

надзвичайні ситуації. Ще одна 

проблема, яку доцільно обговорювати з 

молоддю, – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, незаконне публічне вживання 

наркотичних засобів та жахливі наслідки для самих себе й суспільства загалом. Як 

наголосила юристка, зазвичай особи, які вживають такі речовини, небезпечні для 

соціуму своєю поведінкою та схильні до вчинення злочинів. 

01 червня 2021 року з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей юристка 

місцевого центру Ганна Петрик провела правову бесіду та розповіла студентам 1-

го курсу Кам’янець-Подільського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну про 

права та обов’язки, протидію булінгу, 

кібербулінгу й домашньому насильству, 

громадянську свідомість та 

відповідальність. 

Підлітки дізналися про захист дитини 

з боку держави від: 
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 усіх форм домашнього насильства та інших проявів жорстокого 

поводження з дитиною, експлуатації, включаючи сексуальне насильство, у тому 

числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють; 

 втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, 

наркотичних засобів і психотропних речовин; 

 залучення до екстремістських релігійних психокультових угрупувань та 

течій.  

01 червня 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: «Гарантії та пільги учасників бойових 

дій». 

02 червня 2021 року студенти Кам’янець-Подільського медичного коледжу 

під час лекції «Протидія домашньому насильству» дізналися як захистити себе у 

правовий спосіб та куди звертатись у випадку 

домашнього насильства. Юриста Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Ганна Петрик поінформувала присутніх, що 

відповідно до чинного законодавства особи, 

які постраждали від домашнього насильства 

або насильства за ознакою статі мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу.  

03 червня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

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

перебувають на обліку Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Під час заходу обговорювалося питання щодо умов 

працевлаштування молоді та неповнолітніх громадян. 
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09 червня 2021 року юристка відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецька Анастасія провела семінар для осіб, 

які перебувають на обліку у Новоушицькій філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на 

тему: «Трудові правовідносини». 

10 червня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості організовано семінар на тему 

«Порушення законодавства про працю. Як захистити порушені права». 

Насамперед, Ганна Петрик поіфнормувала присутніх про особливості Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» та розповіла як можна скористатися 

таким правом. Далі безробітні дізналися 

про гарантії при прийнятті на роботу і 

заборону звільнення окремих категорій 

громадян. Фахівець з профорієнтації 

Світлана Соболь наголосила, що 

використання найманої праці без 

оформлення трудових відносин призводить 

до позбавлення громадянина права на гідні умови праці та відпочинку, 

матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності, настання безробіття, зменшення майбутніх пенсійних виплат.  

14 червня 2021 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Петрик зустрілася з 

четвертокласниками загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 15, щоб розповісти 

їм про основоположні права й свободи 

людини та громадянина. Які права має 

кожна дитина, що є порушенням прав 

дітей, що робити, якщо у школі 

порушують права дитини, куди при цьому 
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звертатися – цей перелік запитань потребує ретельного роз’яснення, адже 

відповідно до Конституції України кожному гарантується право знати свої права 

та обов’язки. Це дає змогу запобігти посяганню на них. Принагідно, зважаючи на 

актуальність теми, юристка розповіла про види булінгу, ознаки кібербулінгу, хто 

є суб’єктами булінгу та яка відповідальність передбачена за цькування. А відтак 

фахівчиня центру ознайомила учнів з основними правилами безпечної поведінки 

в інтернеті та запропонувала аудиторії визначити переваги та ризики 

користування мережею. 

17 червня 2021 року організовано правопросвітницький захід на базі ГО 

«Кам’янець-Подільська територіальна первинна організація українського 

товариства сліпих (УТОС)». Під час правової бесіди на тему: «Порядок 

оформлення спадщини», присутні дізналися про  право на спадкування, строки 

для прийняття спадщини, процедуру відмови від прийняття спадщини та 

алгоритм дій у разі пропущених строків.  

22 червня 2021 року на базі Гуменецької сільської територіальної громади 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців 

села про проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Проведено семінар для мешканців села на тему: «Захист прав на 

земельну ділянку у досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в Україні», 

роз’яснено основні аспекти земельного законодавства  у сфері захисту. 

23 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали 

на базі Нігинського старостинського округу. Мешканці села під час семінару 

«Захист прав землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова 

допомога в Україні» дізналися про особливості захисту земельного законодавства  

у разі небезпеки та протиправних дій інших осіб.  

24 червня 2021 року на базі Маківської територіальної громади фахівці 

Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців села про 

проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 
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Під час семінару на тему: «Захист прав на земельну ділянку у досудовому 

порядку. Безоплатна правова допомога в Україні» громадяни дізналися про 

способи захисту прав на земельні ділянки, які закріплені ст. 152 Земельного 

кодексу України: а) визнання прав; б)відновлення стану земельної ділянки, який 

існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або 

створюють небезпеку порушення прав; в) визнання угоди недійсною; г) визнання 

недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування; ґ) відшкодування заподіяних збитків. 

24 червня 2021 року юристкою Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катериною Помазовою здійснено виїзд до 

Гуківської територіальної громади, організовано 

правові заходи на актуальні теми: «Отримання 

земельної ділянки», «Спадкування земельного 

паю», «Права землекористувачів». В ході заходу 

жителі громади дізналися щодо приватизації 

земельної ділянки, дострокове розірвання 

договору оренди земельної ділянки, а також 

вирішення межових спорів. На завершення 

заходу жителів громади поінформовано щодо отримання безоплатної первинної 

правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

25 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали 

на базі Великожванчицького старостинського округу. Мешканців села під час 

семінару на тему: «Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського 

при значення. Безоплатна правова допомога в Україні» ознайомлено з 

особливостями укладання правочинів щодо земельних ділянок с/г призначення та 

роз’яснено підстави й порядок надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги.  
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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 

13 квітня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецького районного сектору філії 

ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області проведено лекцію на тему «Доступ 

громадян до системи БПД» для осіб, які перебувають на обліку у секторі.    

22 квітня 2021 року надання правової 

інформації, юридичних консультацій, 

правових бесід для підоблікових  пробації 

організували юристки Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Ганна Петрик та Аліна Задорожна спільно з 

фахівчинею Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області Крістіною Романовською. Під 
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час правової бесіди поінформували клієнтів пробації про те, що безоплатна 

вторинна правова допомога включає в себе надання послуг правового характеру, 

таких як: захист та представництво особи у суді, складання процесуальних 

документів, представництво особи в органах влади, місцевого самоврядування, 

перед іншими особами.  

17 травня 2021 року фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик під час 

правової бесіди з особами, які перебувають на обліку в Кам’янець-Подільському 

міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області роз’яснила, як отримати безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу. Далі присутнім розповіла про основні ризики, які можуть 

виникнути в процесі нелегального працевлаштування за кордоном.  

17 травня 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. 

18 травня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі  

Дунаєвецького районного сектору філії 

ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області проведено лекцію для осіб, які 

перебувають на обліку у секторі, на тему: 

«Все, що стосується спадщини». Зокрема, 

приділялась увага стосовно оформлення 

права на спадщину на земельні ділянки різного цільового призначення.  

21 травня 2021 року начальником 

Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським на базі ГО 

«Національно патріотична спілка 

ветеранів бойових дій на сході України» 

проведено для учасників бойових дій, 
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осіб з інвалідністю внаслідок війни лекцію на тему: «Пільги для УБД у 

відповідності до вимог ЗУ «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 

захисту».  

21 травня 2021 року начальником Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським організовано та 

проведено робочу зустріч  з головою 

та членами ГО «Національно 

патріотична спілка ветеранів 

бойових дій на сході України». 

Зокрема обговорювалися наступні 

питання: доступ до БПД; порядок отримання безоплатно у власність земельних 

ділянок учасниками бойових дій для ОСГ; порядок та умови отримання 

одноразової виплати до 5-го травня учасниками бойових дій та особами, на яких 

поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 

захисту», з урахуванням вимог Постанови Верховного Суду від 13 січня 2021 

року у справі №440/2722/20. По закінченню робочої зустрічі розповсюджено 

інформаційні матеріали та буклети на різну правову тематику.  

 

 

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 62 

інформаційних матеріали щодо функціонування та роботи Кам’янець-

Подільського МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних 

виданнях «3849», «Подолянин» та на Facebook-сторінках партнерів. 
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02 квітня 2021 року в газеті та в Інтернет 

виданні «Подолянин» надруковано статтю «Як 

стати власником земельної ділянки», підготовлену 

начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією.  

03 квітня 2021 року в Інтернет виданні «День за Днем» розміщено статтю 

«Юристи Хмельниччини консультують, як стати власником земельної ділянки», 

підготовлену начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецькою Анастасією. 

08 квітня 2021 року в газеті «Прибузька зоря» 

надруковано статтю «Як стати власником земельної 

ділянки», підготовлену начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою 

Анастасією.  

22 квітня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті та на 

Facebook-сторінці Кам’янець-Подільської міської ради та на вебсайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації розміщено статтю (успішна 

практика) «Виселити колишнього зятя, щоб відстояти право на субсидію. Історія 

клієнтки з Хмельниччини». 

22 квітня 2021 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на вебсайті Новоушицької селищної ради 

розміщено статтю «Особиста приватна власність кожного із подружжя». 

26 квітня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» та на Facebook-сторінках «Гуменецька громада, Кам’янець-Подільський 

район», «Жванець - село на Дністрі», «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ», «НАШ 

КАМ’ЯНЕЦЬ», «Оринин», «Чемерівці - Подільський край», «3849.com.ua - сайт 

міста Кам’янця-Подільського» та «Ділові Дунаївці» розміщено оголошення 

«Стартував онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав»». 
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26 квітня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю (успішна практика) «Виселити колишнього зятя, щоб 

відстояти право на субсидію. Історія клієнтки з Кам’янця-Подільського». 

28 квітня 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 

«Стартував онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав»». 

27 та 29 квітня та 01, 03, 05, 07, 09 та 11 травня 2021 року на радіо 

«Кам’янець FM» випущено в ефір оголошення «Стартував онлайн-конкурс 

дитячих малюнків «Країна моїх прав»». 

14 травня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

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

Подільської районної державної адміністрації розміщено статтю (успішна 

практика) «Довели право клієнтки на спадщину». 

16 травня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю (успішна практика) «Мешканці Кам’янець-

Подільського району довелось доводити право на спадщину в суді». 

19 травня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на вебсайті Гуківської громади розміщено 

статтю «Хто, як і чому може отримати опікунство над літньою людиною». 

21 травня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті та на 

Facebook-сторінці Кам’янець-Подільської міської ради та на вебсайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації розміщено статтю «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»: підсумки першого 

року дії». 

24 травня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-сторінках 
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«Гуменецька громада, Кам’янець-Подільський район», «КАМ’ЯНЕЦЬ-

ПОДІЛЬСЬКИЙ», «НАШ КАМ’ЯНЕЦЬ», «Оринин», «Жванець - село на Дністрі», 

«Ділові Дунаївці» та «Я ♥ Кам’янець-Подільський» розміщено статтю (успішна 

практика) «Довели право клієнтки на спадщину». 

28 травня 2021 року на Facebook-сторінці «Дунаєвецька Молодіжна рада» 

розміщено опис правопросвітницького заходу та 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. 

31 травня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

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

Подільської районної державної адміністрації розміщено оголошення 

«Оголошено XIIІ конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги».  

03 червня 2021 року на 

телеканалі «Перший Подільський» 

записано ефір телепрограми «З перших 

уст» з коментарем начальниці відділу 

«Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Анастасії Неборецької з 

нагоди 10 річниці прийняття Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». 

10 червня 2021 року на Facebook-сторінці «Кам’янець-Подільська районна 

філія Хмельницького обласного центру зайнятості» розміщено опис 

правопросвітницького заходу та дистанційного пункту консультування, 

організованого заступницею начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ганною Петрик для осіб, які перебувають на 

обліку в Кам’янець-Подільській районній філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82-1596495480629002/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82-1596495480629002/
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14 червня 2021 року на Facebook-сторінці «Бібліотека 8 для дітей 

Кам’янець-Подільської МЦБС» розміщено опис правопросвітницького заходу, 

проведеного заступницею начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ганною Петрик для учнів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15. 

21 червня 2021 року у всеукраїнському виданні 

«Сімейна газета» надруковано статтю «Що можна зробити 

з земельним паєм після відкриття ринку землі?», відповіді 

та роз’яснення для якої підготовлені начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою 

Анастасією.  

19 квітня та 18 травня 2021 року начальниця 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька Анастасія 

забезпечила розміщення інформаційних буклетів та плакатів з різних правових 

питань, інформацію про діяльність бюро правової допомоги та правові послуги, 

що воно надає на дошці оголошень в смт. Нова Ушиця. 

02 та 24 червня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро 

правової допомоги» Помазовою Катериною 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 та на території Гуківської 

територіальної громади розміщено інформаційні буклети та листівки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KamanecPodilskaMiskaBiblioteka8DlaDitej/
https://www.facebook.com/KamanecPodilskaMiskaBiblioteka8DlaDitej/
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Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

Протягом звітного періоду з 01.04.2021 р. по 30.06.2021 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: 

 Працевлаштування випускників закладів вищої освіти; 

 Відчуження нерухомого майна: юридичний та податковий аспект; 

 Поняття заробітної плати. Порядок і строки виплати заробітної плати; 

 Як визнати заповіт недійсним; 

 Визнання осіб реабілітованими та їх соціальний захист. 

 

 

 [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 01.04.2021 р. по 30.06.2021 р. у Кам’янець-Подільському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 29 червня 2021 року 

був проведений семінар на тему: «Закон України «Про запобігання корупції»», 

під час якого працівникам місцевого центру роз’яснено правові та організаційні 

засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 

застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень.  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

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

01.04.2021 р. по 30.06.2021 р. працівники Кам’янець-Подільського місцевого 



20 
 

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 01.04.2021 р. по 30.06.2021 р. Кам’янець-

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провів наступні заходи: 

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 травня 2021 року проведено семінар з адвокатами в онлайн режимі на 

тему: «Роз’яснення з питань, пов’язаних з оплатою послуг та відшкодування 

витрат таким адвокатам у зв’язку з утворенням і ліквідацією районів, відповідно 

до постанови Верховної Ради України від 19.07.2020 року № 807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів». 
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[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 

09 червня 2021 року 

начальником відділу «Дунаєвецьке 

бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на базі Дунаєвецької 

міської ради взято участь в засіданні 

комісії по захисту прав дитини. На 

порядку денному розглянуто 5 питань, 

прийнятті відповідні рішення в 

інтересах дітей.  

22 червня 2021 року на базі Гуменецької сільської територіальної громади 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців 

села про проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Для трудового колективу сільської ради організовано тренінг на 

тему: «Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні». Присутнім роз’яснено особливості 

укладення договорів щодо земельних ділянок с/г призначення. Також, під час 

навчання трудовий колектив дізнався про різницю між первинною та вторинною 

правовою допомогою, процедуру отримання різних видів юридичної допомоги. 

23 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали 

на базі Нігинського старостинського округу. Для працівників старостинського 

округу організовано навчання на тему: «Цільове призначення земельних ділянок. 

Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». 
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24 червня 2021 року на базі Маківської територіальної громади фахівці 

Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців села про 

проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Для працівників сільської ради організовано та проведено тренінг на тему: 

«Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні», юристи розповіли про різновиди 

правочинів щодо земельних ділянок с/г призначення, а саме: 

 Односторонні (дарування,спадкування за заповітом, добровільна відмова)  

 Двосторонні (купівлі-продажу, міни, оренди та суборенди, емфітезису, 

сервітуту, застави (іпотеки), спільного обробітку, інвестиційний договір, договір 

про спільну діяльність, договір підряду тощо). 

Також роз’яснили які правочини можуть бути недійсними, неукладеними 

або  нікчемними. 

24 червня 2021 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Ганна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Договір дарування та заповіт. Особливості та 

різниця». 

25 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали 

на базі Великожванчицького старостинського округу. Для працівників 

старостинського округу проведено навчання на тему: «Цільове призначення 

земельних ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в 

Україні». 
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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.  

Працівники місцевого центру організовували роботу дистанційних пунктів 

консультування, зокрема у онлайн режимі для надання правової допомоги 

вразливим категоріям населення. Так, протягом другого кварталу 2021 року 

Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної 

правової допомоги та бюро правової допомоги здійснено 7 виїздів мобільних 

пунктів та забезпечено діяльність 23 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги.  

13 квітня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецького районного сектору філії 

ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області за допомогою скайп зв’язку 

забезпечено роботу дистанційного пункту прийому громадян, які перебувають на 

обліку у секторі. За правовою допомогою звернулося 4 особи щодо сімейного, 

цивільного та адміністративного законодавства. По усіх питаннях надані 

відповідні консультації та роз’яснення. 

22 квітня 2021 року надання правової інформації, юридичних 

консультацій, правових бесід для підоблікових  пробації організували юристки 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ганна Петрик та Аліна Задорожна спільно з фахівчинею 
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Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області Крістіною 

Романовською. Під час роботи дистанційного 

пункту доступу до БПД, який діє в установі, 

юристки роз’яснили процедуру відновлення 

паспорта та зазначили перелік необхідних 

документів. 

22 квітня 2021 року організовано дистанційний пункт консультування на 

базі Департаменту соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради. Присутні 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. 

23 квітня 2021 року начальницею Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катериною Помазовою 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.  

28 квітня 2021 року на базі ГО «Кам’янець-Подільська територіальна 

первинна організація українського товариства сліпих (УТОС)» працював 

дистанційний консультаційний пункт. Особи, які звернулися по фахову допомогу 

до юристки місцевого центру Аліни Задорожної, отримали вичерпні консультацій 

з питань, що їх цікавили. 

14 травня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 
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консультування на базі Чемеровецького районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося двоє 

громадян з питань адміністративного законодавства.  

17 травня 2021 року фахівчиня місцевого центру Ганна Петрик 

організувала консультаційний пункт для осіб, які перебувають на обліку в 

Кам’янець-Подільському міськрайонному відділі філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. За консультацією звернулось четверо 

осіб, яким було надано вичерпні консультацій з питань, що стосувались: 

розподілу майна подружжя, невиплати заробітної плати, розміру аліментів.  

17 травня 2021 року начальниця 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. 

18 травня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Дунаєвецького районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» у Хмельницькій області організовано 

роботу дистанційного пункту та проведено прийом 

громадян, які перебувають на обліку. За правовою 

допомогою звернулося 4 особи. Усім присутнім 

надані відповідні роз’яснення та консультації. По 

закінченню зустрічі розповсюджено інформаційні матеріали.  

19 травня 2021 року юристка 

Новоушицького бюро правової допомоги 

Анастасія Неборецька забезпечила роботу 

дистанційного пункту прийому громадян на базі 

Новоушицької філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. За отриманням правової 

допомоги звернулось 3 особи.  
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19 травня 2021 року начальниця відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія в рамках роботи консультаційного пункту 

провела прийом громадян на базі Новоушицького 

коледжу ПДАТУ. За отриманням правової консультації 

звернулось 3 особи, категорія звернення: сімейне, 

цивільне. 

21 травня 2021 року на базі Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості працював 

консультаційний пункт. Аліна Задорожна 

консультувала громадян з питань сімейного, 

трудового та пенсійного права.  

21 травня 2021 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським на базі ГО «Національно патріотична спілка ветеранів 

бойових дій на сході України» організовано роботу консультаційного пункту для 

учасників бойових дій та проведено прийом громадян. Питання, з якими 

зверталися особи, стосувалися зокрема, 

порядку прийняття спадщини, 

реєстрації права власності на земельні 

ділянки, звернення до суду щодо 

стягнення недоотриманої одноразової 

допомоги до 5-го травня. По усіх 

питаннях присутні отримали відповідні роз’яснення та консультації.  

25 травня 2021 року на базі Військової частини А0480 організовано 

консультаційний пункт. Військові зверталися з правовими питаннями із 

земельного, спадкового, житлового права.  

01 червня 2021 року юристка Новоушицького бюро правової допомоги 

Анастасія Неборецька забезпечила роботу дистанційного пункту прийому 

громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 4 особи. 
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03 червня 2021 року юристкою відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування для осіб, які перебувають на обліку Чемеровецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

09 червня 2021 року начальниця Новоушицького бюро правової допомоги 

Неборецька Анастасія забезпечила роботу дистанційного пункту прийому 

громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 2 особи. 

10 червня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

організовано роботу консультаційного пункту. 

Аліна Задорожна консультувала громадян з різних 

правових питань, зокрема: порядок оформлення 

спадщини, виїзд дитини за кордон, порядок 

оформлення субсидії, приватизація земельної 

ділянки та порядок оформлення права власності.  

17 червня 2021 року юристкою місцевого центру Ганною Петрик 

організовано дистанційний пункт консультування на базі ГО «Кам’янець-

Подільська територіальна первинна організація українського товариства сліпих 

(УТОС)». Усі бажаючі отримали правову інформацію та роз’яснення з правових 

питань. 

22 червня 2021 року на базі Гуменецької сільської територіальної громади 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців 

села про проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Принагідно організовано консультаційний пункт, мешканці 

цікавилися такими питаннями: дострокове розірвання договору оренди земельної 

ділянки, призначення аліментів, перерахунок пенсії та інші питання юридичного 

характеру. 

22 червня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 
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консультування на базі Чемеровецького районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося троє 

громадян з питань сімейного законодавства.  

23 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали 

на базі Нігинського старостинського округу. В рамках роботи консультаційного 

пункту жителів села цікавили питання: порядок присвоєння кадастрового номера 

на земельну ділянку, сплата податку за користування земельною ділянкою, 

порядок дарування земельної ділянки, особливості оформлення заповіту. 

24 червня 2021 року на базі Маківської територіальної громади фахівці 

Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців села про 

проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Організовано роботу консультаційного пункту. Присутніх цікавили питання 

порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, розірвання договорів 

оренди землі, оформлення субсидії, соціальний захист осіб з інвалідністю. 

24 червня 2021 року начальницею відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Помазовою Катериною здійснено виїзд до 

Гуківської територіальної громади. За правовою 

допомогою звернулося п’ятеро громадян. 

Жителі громади отримали консультації щодо 

приватизації земельної ділянки, дострокове 

розірвання договору оренди земельної ділянки, а також вирішення межових 

спорів. Громадян цікавили актуальні юридичні питання щодо встановлення 

факту, що має юридичне значення, а також з пенсійного та соціального 

забезпечення.  

25 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали 
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на базі Великожванчицького старостинського округу. Під час спілкування з 

місцевими жителями юристи надавали консультації з питань земельного 

законодавства. З-поміж питань, які цікавили громадян, – процедура оформлення 

речових прав на земельну ділянку, порядок присвоєння кадастрового номера на 

земельну ділянку, порядок безоплатної приватизації земельної ділянки, порядок 

виправлення помилки в державному акті на землю, встановлення факту 

проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, пільги для учасників АТО. 

 

 

Розвиток мережі волонтерів БПД  

З метою реалізації волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної 

правової допомоги протягом звітного періоду з 01.04.2021 р. по 30.06.2021 р. 

Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги підписано 3 договори 

про 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 інформації, здійснення 

перенаправлення, комунікація з об’єднаними територіальними громадами, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та спілками, 

благодійними фондами.  
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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 другого 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 01.04.2021 по 30.06.2021 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1296 звернення клієнтів, 1119 особам було надано правову 

консультацію, 177 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 

841 747 94 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
211 182 29 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
89 74 15 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
155 116 39 0 

 Разом по МЦ 1296 1119 177 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 52 доручень адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 126 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 – 307 (23,7%), адміністративного – 175 (13,5%), сімейного – 169 

(13,1%), спадкового – 117 (9%), соціального забезпечення – 112 (8,7%),  

житлового – 104 (8%), пенсійного – 100 (7,7%), земельного – 73 (5,6%), 

трудового – 52 (4%), з питань виконання судових рішень – 30 (2,3%), 

податкового – 30 (2,3 %), кримінального – 24 (1,9%) права та з інших питань – 3 

(0,2%).  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал Разом 

1 соціальне забезпечення 150 112 262 

2 цивільне право 359 307 666 

3 житлове право 149 104 253 

4 сімейне право 206 169 375 

5 спадкове право 169 117 286 

112 

117 

169 

0 

52 

175 
73 

104 

100 

307 

30 30 24 0 3 

Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань  

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Медичне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Житлове 

Пенсійне 

Цивільне 

Виконання судових рішень 

Податкове 

Кримінальне 

Неправове питання 

Інші питання 
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6 земельне право 73 73 146 

7 договірне право 23 0 23 

8 трудове право 52 52 104 

9 адміністративне право 194 175 369 

10 виконання судових рішень 27 30 57 

11 пенсійне право 125 100 225 

12 податкове право 17 30 47 

13 кримінальне право 31 24 55 

14 медичне 0 0 0 

15 неправове питання  0 0 0 

16 інші питання 6 3 9 

Разом 1581 1296 2877 

 

 

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; 

256 

Жінки; 297 

3 

117 

292 

141 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 – 104 (58,8%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) – 48 (27,1%) та особам з інвалідністю – 22 (12,4%) 

тощо.  

 
 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 23 

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 165 осіб, в тому числі 56 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 109 осіб –  до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 8 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 105 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 62 інформаційних матеріали з питань надання БПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

12% 

40% 

59% 

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 
3/33 13/82 4 60 0 57 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

1/13 2/9 2 21 1 1 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

2/7 4/9 2 13 0 1 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

1/3 4/9 0 11 0 3 

Всього 7/56 23/109 8 105 1 62 

 


