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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 третього кварталу 2021 року Кам’янець-Подільським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділами бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів. 

05 липня 2021 року на базі Жванецької територіальної громади фахівці 

Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували щодо реалізації 

земельної реформи в Україні та проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». Для мешканців села організовано 

правопросвітницький захід на тему: «Захист прав на земельну ділянку у 

досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в Україні». 

 06 липня 2021 року організовано робочу 

зустріч з заступником директора Кам’янець-

Подільського медичного коледжу та узгоджено 

графік проведення правопросвітницьких заходів на 

наступний навчальний рік.  

07 липня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформували жителів Орининської 

територіальної громади. Під час інформаційної 
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зустрічі громадян ознайомлено з важливими змінами у сфері земельних 

правовідносин, що запроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 року.  

09 липня 2021 року юристи Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

говорили про зміни до земельного законодавства з 

мешканцями села Куча. Під час правової бесіди на 

тему: «Захист прав на земельну ділянку у 

досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в Україні» присутні дізналися 

про алгоритм дій та  способи захисту земельних прав.  

13 липня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою прийнято участь у онлайн заході на тему 

«Права та гарантії зайнятості молоді» 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. 

15 липня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела семінар на базі Новоушицької філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: «Легальне 

працевлаштування молоді в Україні». 

16 липня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД роз’яснювали, як захистити порушені права власників земель і 

землекористувачів під час правової бесіди на тему: «Правочини з земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення. Безоплатна правова допомога в 

Україні» мешканцям с. Миньківці. 

19 липня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості з метою підвищення правової 

обізнаності та роз’яснення основних ризиків, які можуть виникнути в процесі 
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нелегального працевлаштування за кордоном, юристка Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання БВПД Ганна Петрик провела для безробітних семінар 

на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції. Переваги легального 

працевлаштування». 

21 липня 2021 року організовано правопросвітницький захід на базі ГО 

«Кам’янець-Подільська територіальна первинна 

організація українського товариства сліпих 

(УТОС)». Під час правової бесіди на тему: 

«Протидія домашньому насильству» присутні 

дізналися про основні 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.  

22 липня 2021 року на базі Чаньківського старостинського округу 

Дунаєвецької міської територіальної громади фахівці Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

інформували мешканців села про зміни земельного законодавства. В межах участі 

в проєкті «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

юристи розповіли про нововведення, які їх очікують найближчим часом, зокрема : 

 про етапи земельної реформи; 

 про оформлення права власності на земельні частки (паї) до 2025 року; 

 про укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

27 липня 2021 року на базі Департаменту 

соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради юристка місцевого 

центру розповідала присутнім про можливість 

отримання безкоштовної правової допомоги, 

зокрема: надання правової інформації, 
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консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших 

правових документів; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги. Окрім того, детально роз’яснила порядок надання 

населенню субсидій.  

27 липня 2021 року організовано виїзд в с. Залісці в рамках програми  

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Юристи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД організували семінар 

на тему: «Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення. Безоплатна правова допомога в Україні» для землевласників та 

землекористувачів села. 

28 липня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД в межах участі в проєкті «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» інформували мешканців Заставського 

старостинського округу Дунаєвецької міської територіальної громади про 

нововведення, які їх очікують найближчим часом, зокрема: про етапи земельної 

реформи; про оформлення права власності на земельні частки (паї) до 2025 року; 

про укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

29 липня 2021 року про право на 

безоплатну правову допомогу 

розповідала юристка Кам’янець-

Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Аліна Задорожна мешканцям 

Слобідсько-Кульчієвецької громади та 

ознайомила  із порядком отримання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги.  

30 липня 2021 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми на базі Дунаєвецької районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості проведено семінар «Ризики нелегальної трудової міграції», під 
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час якого начальник відділу «Дунаєвецьке 

бюро правової допомоги» Ігор 

Кочмарський розповідав про 

законодавство України у сфері 

працевлаштування за кордоном, переваги 

легального працевлаштування та 

правовий захист громадян, які 

перебувають за кордоном. Юрист також поінформував присутніх про право на 

безоплатну правову допомогу.  

03 серпня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела семінар у правовому клубі «Моє 

право», що створений на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості для незайнятого та зайнятого населення району на тему: 

«Спадкові правовідносини». Слухачам роз’яснено основні положення спадкового 

права та детально розкрито процедуру 

оформлення спадщини. Також юристка 

розповіла про процедуру безоплатної 

приватизації землі та відповіла на 

запитання, які цікавили присутніх з даної 

тематики. Насамкінець поінформувала про 

право на безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу. 

11 серпня 2021 року відбувся семінар на базі Кам’янець-Подільського 

міського центру зайнятості на тему: «Захист прав споживачів». Фахівчиня 

місцевого центру Ганна Петрик роз’яснила права споживачів, а також механізм їх 

захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. 

17 серпня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» працівники Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформували жителів Староушицької територіальної громади. Під час 
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інформаційної зустрічі громадян ознайомлено з 

важливими змінами у сфері земельних 

правовідносин, що запроваджено Законом 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» від 28.04.2021 року.  

19 серпня 2021 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості з метою підвищення правової 

обізнаності та роз’яснення основних ризиків, які можуть виникнути в процесі 

нелегального працевлаштування за кордоном, юристка Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання БВПД Ганна Петрик провела для безробітних семінар 

на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції. Переваги легального 

працевлаштування». 

19 серпня 2021 року начальницею 

відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою прийнято 

участь у засіданні круглого столу на базі 

Чемеровецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

на тему: «Легальна трудова зайнятість – 

шлях до забезпечення зайнятості населення в громаді». 

20 серпня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД в межах участі в проекті «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» інформували мешканців Вільховецького 

старостинського округу про нововведення, які їх очікують найближчим часом, 

зокрема: про етапи земельної реформи; про оформлення права власності на 

земельні частки (паї) до 2025 року; про укладання договорів купівлі-продажу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 
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25 серпня 2021 року в рамках програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» юристи Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання БВПД під час виїзду в с. Гуків організували семінар на тему: 

«Захист прав на земельну ділянку у досудовому порядку. Безоплатна правова 

допомога в Україні» для землевласників та землекористувачів села.  

06 вересня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським взято участь 

у виїзному інформаційно – просвітницькому 

заході «Успішна молодь – успішна громада», 

проведеного для учнів 9 класів шкіл міста, 

батьків, вчителів, безробітної молоді та 

інших жителів громад. Мета заходу –  

інформування про послуги служби 

зайнятості, ринково активні підприємства та їх потребу в працівниках, 

можливості отримання актуальних професій, в тому числі за сприяння служби 

зайнятості, консультування з метою допомоги в професійному самовизначенні, 

побудові кар’єри для різних категорій молоді та адаптації їх до умов ринку праці, 

налагодження тісної співпраці з роботодавцями.  

08 вересня 2021 року у рамках 

реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство», працівники Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

інформували жителів Голосківського старостинського округу. Під час 

інформаційної зустрічі громадян ознайомлено з важливими змінами у сфері 

земельних правовідносин, що запроваджено Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 року.  
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10 вересня 2021 року організовано виїзд в с. Сахкамінь. В межах участі в 

проекті «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД інформували 

мешканців села про нововведення, які їх очікують найближчим часом, зокрема : 

 про етапи земельної 

реформи; 

 про оформлення права 

власності на земельні частки (паї) до 

2025 року; 

 про укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення.  

13 вересня 2021 року з метою 

інформування громадян про новели земельної 

реформи, в рамках Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», 

юристи Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організували виїзд в с. Кадиївці. Фахівчиня Ганна Петрик провела 

семінар на тему: «Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення. Безоплатна правова допомога в Україні».  

13 вересня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела виховну годину для студентів 1 курсу 

Новоушицького коледжу ПДАТУ на тему: «Протидія булінгу». Студенти 

дізнались, що таке булінг, які є його види, а 

також як протидіяти даному негативному 

явищу. По завершенні заходу студенти 

дізнались про правові послуги, що надає 

бюро правової допомоги та порядок 

отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
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14 вересня 2021 року юристка 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ганна Петрик провела виховну 

годину «Протидія булінгу в закладах освіти» 

для студенів 1-го курсу ДНЗ «Подільський 

центр професійно-технічної освіти», щоб 

пояснити учасникам освітнього процесу, якої шкоди може завдати булінг і жертві, 

і кривднику. Разом з юристкою вихованці навчального закладу з’ясували, у яких 

формах може проявлятися цькування та яку відповідальність передбачено для 

кривдників. 

14 вересня 2021 року у форматі кінопоказу та обговорення побаченого 

відбулася зустріч юристки зі 

студентами Фахового коледжу 

економіки, права та 

інформаційних технологій. 

Студенти переглянули фільм про 

життя підлітків, які перебувають 

у виховних колоніях, а відтак 

Ганна Петрик розповіла, за які порушення передбачено кримінальну 

відповідальність для неповнолітніх. Студенти також дізналися, які обставини 

обтяжують, а які пом’якшують покарання, розглянули види злочинів та 

особливості покарання за них. 

15 вересня 2021 року організовано виїзд в с. Руда. Фахівці Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

інформували мешканців села про зміни земельного 

законодавства. Організовано семінар на тему: 

«Захист прав на земельну ділянку у досудовому 

порядку. Безоплатна правова допомога в Україні». 
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У результаті виїзду жителі села дізналися про порядок безоплатної передачі 

ділянок громадянам із земель державної та комунальної власності, порядок 

укладення й реєстрації договору оренди земельної ділянки, особливості 

спадкування земельного паю та право на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства.  

16 вересня 2021 року з метою сприяння підвищенню обізнаності дітей 

щодо захисту своїх прав та інтересів 

юристка місцевого центру Ганна Петрик 

для учнів 9-А класу НВК №3 провела 

виховну годину «Протидія та попередження 

булінгу в учнівському середовищі», 

зокрема, поінформувала учасників 

освітнього процесу про булінг, його види, 

наслідки та відповідальність. 

16 вересня 2021 року для людей похилого віку та 

осіб з інвалідністю, які мешкають в Смотрицькому 

будинку-інтернаті юрист Дунаєвецького бюро правової 

допомоги Ігор Кочмарський організував правову бесіду. 

Традиційно поінформував про право на безоплатну правову 

допомогу та хто має право на первинну та вторинну 

правову допомогу, які документи слід надати, щоб 

отримати таку допомогу.  

16 вересня 2021 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським проведено робочу зустріч з керівником 

Смотрицького будинку-інтернату для людей похилого 

віку та осіб з інвалідністю Борисом Суминим. Під час 

зустрічі йшлося про перелік послуг, які надає 

Дунаєвецьке бюро правової допомоги, категорії 

громадян, які можуть звернутися за безоплатною 
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правовою допомогою, та намічено плани на подальшу співпрацю.  

16 вересня 2021 року фахівцем Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським проведено правову зустріч з 

працівниками Смотрицької сільської  бібліотеки, де 

розповсюджено інформаційні матеріали та плакати на 

різну правову тематику. Також поінформовано про право 

на безоплатну правову допомогу та хто має право на 

первинну та вторинну правову допомогу, які документи 

слід надати, щоб отримати таку допомогу.  

17 вересня 2021 року фахівчиня Новоушицького бюро правової допомоги 

Анастасія Неборецька провела виховну годину для студентів 1 курсу 

Новоушицького коледжу ПДАТУ на тему: «Протидія булінгу». Під час розмови 

студенти дізналися, за якими типовими ознаками 

можна розпізнати булінг та як із ним боротись. 

Наостанок юристка порадила студентам не 

замовчувати випадки цькування, а одразу 

звертатися до батьків, вчителів, студентського 

психолога або компетентних органів. 

20 вересня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», працівники Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформували жителів Новодунаєвецької територіальної громади. Під 

час інформаційної зустрічі громадян ознайомлено з важливими змінами у сфері 

земельних правовідносин, що запроваджено Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 року. 

22 вересня 2021 року організовано виїзд в смт. Закупне. Фахівці 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги під час семінару на тему: «Захист прав на земельну ділянку у 
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досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в Україні» інформували 

мешканців села про зміни земельного законодавства.  

22 вересня 2021 року юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ганна Петрик під час правової 

бесіди для студентів 3-го курсу відділення 

«Агрономія» Коледжу ПДАТУ  розповідала 

про передбачені законодавством конкретні 

випадки, коли починається юридична 

відповідальність неповнолітніх з 16 років, а 

за вчинення деяких кримінальних злочинів і з 14-ти, оскільки серед підлітків 

поширена думка, що до повноліття за їх правопорушення відповідають батьки. 

Також фахівчиня роз’яснила поняття «юридична відповідальність», які обставини 

обтяжують, а які пом’якшують покарання, види злочинів та особливості 

покарання за них. 

22 вересня 2021 року Кам’янець-Подільський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги долучився до профорієнтаційного 

заходу «Успішна молодь – успішна громада», який організували міський та 

районний підрозділи Державної служби зайнятості у Кам’янці-Подільському. 

Програма заходу передбачала профорієнтаційні ігри, конкурси, дискусії, 

тестування учнів щодо вибору професії, мінітренінги «Як підвищити власну 

стресостійкість» і «Побудова кар’єри та професійний розвиток». 

Юристка місцевого центру Ганна Петрик 

спершу працювала зі студентами навчальних 

закладів Кам’янця-Подільського. Утім, 

вирішила цього разу змінити формат заходу, 

адже неодноразово розповідала молоді про їхні 

права, способи та інструменти їх відстоювання, 

коли відвідувала освітні заклади міста. Натомість фахівчиня центру 

запропонувала студентам пригадати почуте під час попередніх зустрічей: що таке 
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безоплатна правова допомога, яка різниця між первинною та вторинною 

правовою допомогою, хто має право її отримати та які послуги надає центр. 

Молоді люди активно відповідали на 

запитання юристки, демонструючи знання, 

отримані під час виховних годин та інших 

заходів, організованих у співпраці з місцевим 

центром. Найбільш активним дісталися 

подарунки від системи безоплатної правової 

допомоги. 

А от для учнів шкіл фахівчиня центру 

підготувала вікторину «Знавці права». За 

правильні відповіді підлітки також отримували 

призи. 

До того ж під час заходу всі охочі могли 

отримати юридичні консультації, зокрема щодо започаткування власної справи та 

ведення бізнесу, пройти експрес-тестування на визначення схильності до 

підприємництва, скласти ефективне резюме. Спеціалісти розповідали про 

особливості користування онлайн-сервісами служби зайнятості, сайтами з пошуку 

роботи, онлайн-платформами для навчання та саморозвитку та надавали 

інформацію про місцеві заклади професійно-технічної та вищої освіти. 

22 вересня 2021 року юристка Новоушицького бюро правової допомоги 

Неборецька Анастасія провела виховну годину для студентів 2 курсу 

Новоушицького коледжу ПДАТУ на тему: «Відповідальність неповнолітніх». Під 

час бесіди з студентами юристка доступно 

роз’яснила поняття «юридична 

відповідальність», які її види, та з якого віку 

і за які порушення нестимуть 

відповідальність особисто неповнолітні. 

Особлива увага була зосереджена на 

кримінальній відповідальності 
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неповнолітніх. Для засвоєння інформації наприкінці лекції фахівчиня системи 

БВПД змоделювала декілька життєвих ситуацій з елементами кримінальних 

правопорушень, а студенти активно обговорювали та пропонували правові 

способи їх вирішення. 

23 вересня 2021 року під час 

інтерактивної лекції юристка місцевого центру 

Ганна Петрик інформувала учнів 10-го класу 

Кам’янець-Подільської СЗОШ №1 про 

юридичну відповідальність, зокрема, 

розповідала про види, принципи та особливості 

юридичної відповідальності неповнолітніх. 

24 вересня 2021 року на базі Департаменту соціального захисту населення 

Кам’янець-Подільської міської ради юристи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру 

розповідали про право на безоплатну первинну 

правову допомогу та які документи потрібно, щоб 

реалізувати право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. Зокрема, присутні дізналися 

про платформу правових консультацій під назвою «WikiLegalAid».  

24 вересня 2021 року юристкою відділу «Чемеровецьке 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. 

29 вересня 2021 року в рамках 

молодіжного правового гуртка «Права молоді – 

турбота держави» для учнівської та студентської 

молоді на базі бібліотеки-філії №2 юристка 

місцевого центру Ганна Петрик провела правовий 

калейдоскоп «Наслідки злочину для особи і 
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суспільства». 

29 вересня 2021 року для трудового колективу бібліотеки-філії №2  

організовано правопросвітницький захід на тему: «Як захистити дитину від 

кіднепінгу». Ганна Петрик зазначила, що для 

зменшення кількості випадків кіднепінгу, 

необхідно передусім здійснювати превентивні 

заходи — навчати дітей правильно поводитися 

з незнайомими дорослими та супроводжувати 

їх на прогулянках. Це вбереже дітей від 

ймовірної небезпеки. 

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.  
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Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги для 

налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та спрощення 

доступу до правової допомоги 

07 липня 2021 року про особисті немайнові права та обов’язки подружжя 

розповідала фахівчиня місцевого центру 

Ганна Петрик під час правової бесіди на базі 

Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області особам, 

які перебувають на обліку в установі. Окрім 

того, розмежувала права особистої приватної 

власності дружини та чоловіка. Насамкінець 

поінформувала присутніх про право на безоплатну первинну правову допомогу та 

які документи потрібно, щоб реалізувати право на безоплатну вторинну правову 

допомогу.  

16 липня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою проведено робочу зустріч із начальником 

Чемеровецького районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області щодо співпраці та взаємодії, спрямованої на недопущення 

порушень прав і свобод людини та громадянина, забезпечення рівного доступу 

громадян до правосуддя.  

20 липня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецького сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області організовано та проведено 

лекцію на тему «Порядок прийняття спадщини в Україні, законодавство що 

регулює дане питання.  Доступ громадян до системи БПД в Україні». 

25 серпня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела семінар на базі Новоушицького 

районного сектору філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області на тему: «Реалізація права на безоплатну приватизацію землі». 
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06 вересня 2021 року організовано правову бесіду для осіб, які 

перебувають на базі Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу 

філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. 

Юристка місцевого центру Ганна Петрик 

розповіла про те, як можна отримати 

безоплатну правову допомогу, а також 

категорії громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 

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 31 

інформаційний матеріал щодо функціонування та роботи Кам’янець-Подільського 

МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних виданнях 

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

05 липня 2021 року у Інтернет виданні «3849» розміщено коментар 

заступниці начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ганни Петрик до статті «Дорогу в напрямку села Пудлівці 

перетворили на сміттєзвалище». 

16 липня 2021 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на вебсайті Новоушицької селищної ради 

розміщено статтю «Збільшення розміру аліментів». 
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21 липня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-сторінках 

«Гуменецька громада, Кам’янець-Подільський район», «КАМ’ЯНЕЦЬ-

ПОДІЛЬСЬКИЙ», «Оринин», «Кам’янець-Подільський info» та «Ділові Дунаївці» 

розміщено статтю (успішна практика) «Мало не залишився без спадщини, бо не 

знав про існування заповіту». 

22 липня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-сторінці 

«Жванець - село на Дністрі» розміщено статтю (успішна практика) «Мало не 

залишився без спадщини, бо не знав про існування заповіту». 

24 липня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю (успішна практика) «Кам’янчанин мало не залишився 

без спадщини, бо не знав про існування заповіту». 

25 липня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на Facebook-сторінці «Я 

♥ Кам’янець-Подільський» розміщено статтю (успішна практика) «Мало не 

залишився без спадщини, бо не знав про існування заповіту». 

26 липня 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 статтю 

(успішна практика) «Правова допомога. Мало не залишився без спадщини, бо не 

знав про існування заповіту». 

26 липня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на вебсайті Гуківської громади розміщено 

статтю «Швидко, але ризиковано: наслідки оформлення онлайн-кредитів». 

28 липня 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) «Мало не залишився без спадщини, бо не знав про існування заповіту». 
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29 липня 2021 року у всеукраїнському 

виданні «Сімейна газета» надруковано статтю 

«Що робити, якщо сертифікат на право на 

земельну частку (пай) втрачений?», підготовлену 

начальницею відділу «Новоушицьке бюро 

правової допомоги» Неборецькою Анастасією.  

30 липня 2021 року в газеті та в Інтернет виданні «Подолянин» 

надруковано статтю (успішна практика) 

«Мало не залишився без спадщини», 

підготовлену заступницею начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ганною Петрик.  

09 серпня 2021 року у всеукраїнському виданні 

«Сімейна газета» надруковано статтю «Чи потрібно платити 

за доставку газу, якщо ним не користуєшся?», підготовлену 

заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик.  

29 серпня 2021 року заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Ганною Петрик на Facebook-сторінці 

«Подолянин» розміщено статтю (успішна практика) «Мало не залишився без 

спадщини». 

07 вересня 2021 року на Facebook-сторінці Дунаєвецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості розміщено опис виїзного 

інформаційно – просвітницького заходу «Успішна молодь – успішна громада», у 

якому взяв участь начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігор 

Кочмарський. 

 



22 
 

09 вересня 2021 року в газеті 

«Наддністрянська правда» надруковано 

статтю «Особисте селянське господарство: 

учасники та їх права», підготовлену 

начальницею відділу «Новоушицьке бюро 

правової допомоги» Неборецькою 

Анастасією.  

13 вересня 2021 року на вебсайті Новоушицького коледжу ПДАТУ 

розміщено опис виховної бесіди «Що таке булінг?», організованої начальницею 

відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецькою Анастасією для 

студентів 1 курсу. 

15 вересня 2021 року на вебсайті ДНЗ «Подільський центр професійно-

технічої освіти» розміщено опис правопросвітницького заходу «СТОП Булінг!», 

організованого заступницею начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ганною Петрик для студенів 1-го курсу. 

15 вересня 2021 року на Facebook-сторінці Податкового коледжу та 

інституту розміщено опис правопросвітницького заходу «Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх», організованого заступницею 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Ганною Петрик для студентів коледжу. 

16 вересня 2021 року на Facebook-сторінці Смотрицького будинку-

інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю розміщено опис 

виїзного пункту консультування, організованого начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем Кочмарським. 

16 вересня 2021 року на Facebook-сторінці ДНЗ «Подільський центр 

професійно-технічої освіти» розміщено опис правопросвітницького заходу 

«СТОП Булінг!», організованого заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик 

для студенів 1-го курсу. 
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16 вересня 2021 року на Facebook-сторінці Кам’янець-Подільського НВК 3 

розміщено опис правопросвітницького заходу «Протидія та попередження булінгу 

в учнівському середовищі», організованого заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик 

для учнів 9-А класу. 

22 вересня 2021 року на вебсайті Новоушицького коледжу ПДАТУ 

розміщено опис правопросвітницького заходу «В центрі уваги превентивне 

виховання», організованого начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією для студентів 2 курсу. 

23 вересня 2021 року на Facebook-сторінці Кам’янець-Подільської СЗОШ 

№ 1 розміщено опис правопросвітницького заходу «Види, принципи та 

особливості юридичної відповідальності неповнолітніх», організованого 

заступницею начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ганною Петрик для учнів 10-го класу. 

24 вересня 2021 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю (успішна практика) «Мешканка Кам’янеччини доводила 

право на спадщину в суді». 

30 вересня 2021 року на Facebook-сторінці Дунаєвецької молодіжної ради 

розміщено опис правопросвітницького заходу «Профілактика скоєння 

правопорушень, повторних злочинів», організованого начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем Кочмарським для осіб, які 

перебувають на обліку Кам’янець-Подільського районного сектору № 1 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

06 липня 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 розміщено інформаційні 

буклети та листівки. 

https://www.facebook.com/groups/512803995544186/user/100063082728219/
https://www.facebook.com/groups/512803995544186/user/100063082728219/
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08 липня та 06 серпня 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. 

 

 

Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

Протягом звітного періоду з 01.07.2021 р. по 30.09.2021 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: 

 Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям; 

 Накладення адміністративних стягнень; 

 Розрахунки фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які 

підлягають нотаріальному посвідченню; 

 Недоліки правового закріплення вимог до заповіту неповнолітнього. 

 

 

 [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 01.07.2021 р. по 30.09.2021 р. у Кам’янець-Подільському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 31 серпня 2021 року 
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був проведений семінар на тему: «Земельна реформа: зміни з 1 липня 2021 року», 

під час якого працівникам місцевого центру роз’яснено зміни земельного 

законодавства, які набули чинності з 1 липня 2021 року.  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

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

01.07.2021 р. по 30.09.2021 р. працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги брали участь у 

навчальних вебінарах з правових питань, організованих Координаційним центром 

з надання правової допомоги та мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

 

 

Підвищення кваліфікації, обмін досвідом адвокатів, що надають БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.07.2021 р. по 30.09.2021 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. 

16 вересня 2021 року проведено семінар з адвокатами в онлайн режимі на 

тему: «Роз’яснення адвокатам порядку застосування значення окремих 

заохочувальних  коефіцієнтів за результатами здійснення адвокатом захисту на 

відповідній стадії кримінального провадження». 
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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 

05 липня 2021 року з метою співпраці з представниками місцевого 

самоврядування та поінформованості 

мешканців територіальних громад щодо 

реалізації земельної реформи в Україні та 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», фахівці 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги організували навчання для 

працівників Жванецької територіальної громади на тему: «Правочини з 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Безоплатна правова 

допомога в Україні».  

07 липня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» працівники Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснили виїзд до Орининської територіальної громади. Для 

працівників сільської ради організовано навчання на тему: «Цільове призначення 

земельних ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в 

Україні». 

09 липня 2021 року юристи Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

говорили про зміни до земельного 

законодавства з мешканцями села Куча. Для 

трудового колективу старостинського округу 

проведено тренінг на тему: «Правочини з 
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земельними ділянками сільського господарського призначення. Безоплатна 

правова допомога в Україні».  

16 липня 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 Миньковецького старостинського округу. Організовано навчання для 

працівників старостинського округу на тему: «Цільове призначення земельних 

ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в Україні» та 

роз’яснили особливості Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення», який набрав чинності у липні 2021 року. 

27 липня 2021 року в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД під час виїзду до с. Залісці організували навчання для трудового 

колективу старостату на тему: «Цільове призначення земельних ділянок. Зміна 

цільового призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». 

12 серпня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським взято участь у 

засіданні комісії по захисту прав дитини, утвореної 

при Дунаєвецькій міській раді. На порядку денному 

розглядалися питання по захисту прав дитини. По 

усіх питаннях прийняті відповідні рішення в 

інтересах дітей.  

17 серпня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги інформували жителів 

Староушицької територіальної громади. Для 

працівників селищної ради Староушицької 
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територіальної громади організовано навчання на тему: «Цільове призначення 

земельних ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в 

Україні».  

25 серпня 2021 року для мешканців с. Гуків організовано 

правопросвітницькі заходи в рамках програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». Юристи Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання БВПД під час виїзду організували навчання для трудового 

колективу сільської ради на тему: «Правочини з земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення. Безоплатна правова допомога в Україні» 

13 вересня 2021 року в рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» юристи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організували виїзд в с. Кадиївці. 

Фахівчиня Ганна Петрик провела навчання для 

працівників старостинського округу на тему: 

«Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні».  

16 вересня 2021 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігор Кочмарський провів робочу зустріч з 

працівниками відділу з питань надання 

адміністративних послуг Смотрицької селищної ради 

(ЦНАП). Ознайомлено присутніх та працівників 

ЦНАПу про право на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу. Розповсюджено 

інформаційні матеріали та буклети на різну правову 

тематику.  

20 вересня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», працівники Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги провели навчання для працівників 

селищної ради Новодунаєвецької територіальної 

громади. Присутніх ознайомлено з важливими 

змінами у сфері земельних правовідносин, що 

запроваджено Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 року.  

22 вересня 2021 року організовано виїзд в смт. Закупне. Фахівці 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги інформували про зміни 

земельного законодавства. Для трудового 

колективу селищної ради проведено навчання 

на тему: «Правочини з земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні».  

23 вересня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою проведено робочу зустріч із головою 

Гуківської територіальної громади з метою планування подальшої співпраці, 

зокрема, надання правових консультацій жителям громади. 

 

 

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 консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 

зокрема таких як: малозабезпечені, особи з інвалідністю, люди похилого віку, 
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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 третього кварталу 2021 року Кам’янець-

Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної правової 

допомоги та бюро правової допомоги забезпечено діяльність 42 консультаційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.  

05 липня 2021 року з метою інформування мешканців територіальних 

громад щодо реалізації земельної реформи в 

Україні та проєкту «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

фахівці Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели консультування громадян у Жванецькій територіальній 

громаді. Відтак громадяни отримали консультації з різних правових питань.  

07 липня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги інформували жителів 

Орининської територіальної громади. 

Насамкінець працював консультаційний пункт, усі бажаючі отримали роз’яснення 

на питання.  

07 липня 2021 року фахівчиня місцевого 

центру Ганна Петрик організувала 

консультаційний пункт для осіб, які 

перебувають на обліку в Кам’янець-

Подільському міськрайонному відділі філії 
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Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. Усім бажаючим 

надано вичерпні консультацій з питань, що їх цікавили.  

09 липня 2021 року фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД 

інформували мешканців села Куча про проєкт «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». Під час роботи консультаційного 

пункту мешканців села цікавили наступні актуальні юридичні питання: порядок 

стягнення аліментів на утримання непрацездатних батьків, особливості 

спадкового договору та заповіту, процедура розподілу майна подружжя при 

розлученні, відповідальність неповнолітніх та ін. Чимало питань стосувалися 

пенсійного та соціального забезпечення. 

15 липня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу консультаційного пункту 

прийому громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 2 особи. 

16 липня 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 Миньковецького старостинського 

округу. Під час спілкування з місцевими 

жителями юристки надавали консультації з 

питань земельного законодавства. З-поміж питань, які цікавили громадян, – 

встановлення меж земельної ділянки, дострокове розірвання договору оренди 

земельної ділянки, безоплатне отримання земельної ділянки, порядок оформлення 

спадкових прав на земельну ділянку, отримання інформації про вільні земельні 

ділянки, порядок державної реєстрації права власності на нерухоме майно, 

встановлення факту належності правовстановлювального документа. Мешканці 

сіл запитували також про способи вирішення проблем, що стосуються сімейного, 

спадкового та пенсійного права.  
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19 липня 2021 року юристка місцевого центру Аліна Задорожна 

забезпечила роботу консультаційного 

пункту на базі Кам’янець-Подільської 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Більшість питань 

стосувалися сімейного, соціального та 

спадкового законодавства. Громадяни 

отримали вичерпну консультацію та 

роз’яснення відповідно до чинного законодавства.  

20 липня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецького сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області організовано та проведено 

прийом громадян. Надавалися консультації та роз’яснення на різну правову 

тематику, зокрема, порядок оформлення спадщини, оскарження дій органів 

державної влади, порядок та розміри стягнення аліментів на утримання дітей. 

20 липня 2021 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу консультаційного пункту 

на базі Чемеровецького районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося четверо  

громадян з питань цивільного та адміністративного законодавства. 

21 липня 2021 року на базі ГО «Кам’янець-Подільська територіальна 

первинна організація українського товариства 

сліпих (УТОС)» працював консультаційний 

пункт. Особи, які звернулися по фахову 

допомогу до юристки місцевого центру Аліни 

Задорожної, отримали вичерпні консультацій з 

питань, що їх цікавили.  

22 липня 2021 року на базі Чаньківського старостинського округу 

Дунаєвецької міської територіальної громади організовано виїзд та прийом 

громадян. Фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» 

консультували мешканців села про зміни земельного законодавства. 

27 липня 2021 року на базі Департаменту 

соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради юристка місцевого 

центру Аліна Задорожна забезпечила роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. 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.  

27 липня 2021 року для мешканців с. Залісці організовано консультаційний 

пункт в рамках програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». Фахівці 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

БВПД відповідали на питання: як оформити право 

власності на земельну частку (пай) та на земельну 

ділянку для обслуговування житлового будинку; які 

документи необхідно мати, щоб зареєструвати право 

власності на землю; та інші.  

28 липня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД в межах участі в проекті «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» інформували мешканців Заставського 

старостинського округу Дунаєвецької міської територіальної громади. Під час 

спілкування з місцевими жителями юристи надавали консультації з питань 

земельного законодавства.  

29 липня 2021 року про право на безоплатну правову допомогу розповідала 

юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Аліна Задорожна мешканцям Слобідсько-
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Кульчієвецької громади та забезпечила роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. 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.  

30 липня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості організовано та проведено прийом громадян. За 

правовою допомогою звернулося 6 осіб. По 

усіх питаннях були надані відповідні 

роз’яснення та консультації. Учасники 

отримали буклети, що містять корисні поради 

для тих, хто зібрався за кордон та контактні 

дані Міжнародних організацій по протидії 

торгівлі людьми.  

03 серпня 2021 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія забезпечила роботу консультаційного пункту 

прийому громадян на базі Новоушицької філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 2 особи. 

11 серпня 2021 року юристкою відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано 

роботу консультаційного пункту громадян на 

базі Чемеровецького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. За правовою 

консультацією звернулося четверо громадян з 

питань соціального забезпечення, спадкового та 

житлового законодавства. 
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13 серпня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Комунальної установи Дунаєвецької 

міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування» організовано та 

проведено прийом громадян. Усім присутнім надані відповідні роз’яснення та 

консультації на різну правову тематику. Розповсюджено інформаційні матеріали. 

16 серпня 2021 року юристкою місцевого центру Аліною Задорожною 

забезпечено роботу консультаційного пункту громадян на базі Кам’янець-

Подільського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 

у Хмельницькій області. 

17 серпня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформували жителів Староушицької 

територіальної громади. Під час спілкування з 

місцевими жителями юристи надавали 

консультації з питань земельного законодавства.  

18 серпня 2021 року юристкою місцевого центру Аліною Задорожною 

забезпечено роботу консультаційного пункту громадян на базі Департаменту 

соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. 

20 серпня 2021 року на базі Вільховецького старостинського округу 

організовано виїзд та прийом громадян. Фахівці Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках 

проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України» консультували мешканців села про зміни земельного законодавства. 

20 серпня 2021 року юристом Дунаєвецького 

бюро правової допомоги Ігорем Кочмарським 

забезпечено роботу консультаційного пункту надання 

правової допомоги на базі Відділу з питань 

обслуговування громадян, призначення та виплати 



36 
 

державних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з 

інвалідністю (м. Дунаївці). Усім бажаючим надано відповідні роз’яснення та 

консультації.  

25 серпня 2021 року для мешканців с. Гуків організовано консультаційні 

пункти в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Як оформити право власності на земельну частку (пай) та на 

земельну ділянку для обслуговування житлового будинку? Які документи 

необхідно мати, щоб зареєструвати право власності на землю? На ці та інші 

питання жителів Гуківської громади відповідали фахівці Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання БВПД під час роботи пункту. 

06 вересня 2021 року організовано консультування для осіб, які 

перебувають на базі Кам’янець-Подільського 

міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. Окрім 

того, Ганна Петрик розповіла про те, як можна 

отримати безоплатну правову допомогу, а також 

категорії громадян, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу.  

08 вересня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», працівники Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

інформували жителів Голосківського 

старостинського округу. Під час спілкування 

з місцевими жителями юристи надавали 

консультації з питань земельного 

законодавства.  

09 вересня 2021 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі Дунаєвецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості проведено прийом громадян. За 
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правовою допомогою звернулися особи по питаннях спадкового, цивільного та 

сімейного законодавства. 

10 вересня 2021 року організовано виїзд та 

прийом громадян в с. Сахкамінь. Фахівці 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

консультували мешканців села про зміни 

земельного законодавства.  

13 вересня 2021 року в рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» юристи 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організували виїзд в с. Кадиївці. Фахівці 

консультували місцевих жителів з питань 

земельних правовідносин.  

15 вересня 2021 року організовано виїзд та прийом громадян в с. Руда. 

Фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги консультували про порядок безоплатної передачі 

ділянок громадянам із земель державної та комунальної власності, порядок 

укладення й реєстрації договору оренди 

земельної ділянки, особливості спадкування 

земельного паю та право на земельну ділянку 

для ведення особистого селянського 

господарства. Водночас йшлося й про інші 

актуальні юридичні питання: порядок 

стягнення аліментів на утримання 

непрацездатних батьків, особливості спадкового договору та заповіту, процедуру 

розподілу майна подружжя при розлученні, відповідальність неповнолітніх та ін. 

Чимало питань стосувалися пенсійного та соціального забезпечення.  
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16 вересня 2021 року юрист Дунаєвецького бюро 

правової допомоги Ігор Кочмарський організував 

консультаційний пункт для людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю, які мешкають в Смотрицькому будинку-

інтернаті. Найбільше запитань жителів інтернату 

стосувалося: перерахунку чи доплати до пенсії, 

оформлення спадщини, оформлення чи розірвання 

договору дарування, оформлення права власності на 

землю, порушення майнових прав, зокрема, права власності на будинок чи 

земельну ділянку, питання щодо земельного законодавства.  

20 вересня 2021 року у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», працівники 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги інформували 

жителів Новодунаєвецької територіальної громади. Під час 

спілкування з місцевими жителями юристи надавали 

консультації з питань земельного законодавства.  

22 вересня 2021 року в рамках проєкту «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» фахівці 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організували виїзд та прийом громадян 

в смт. Закупне. Відтак громадяни отримали 

консультації з різних правових питань.  

23 вересня 2021 року юристка Новоушицького бюро правової допомоги 

Анастасія Неборецька забезпечила роботу консультаційного пункту громадян на 

базі Новоушицького районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області. 
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24 вересня 2021 року на базі Департаменту соціального захисту населення 

Кам’янець-Подільської міської ради юристка 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД Аліна Задорожна організувала 

консультаційний пункт. Присутні цікавилися 

підставами та порядком нарахування аліментів, 

порядком зняття з реєстрації місця проживання 

тощо.  

 

 

Розвиток мережі волонтерів БПД  

З метою реалізації волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної 

правової допомоги протягом звітного періоду з 01.07.2021 р. по 30.09.2021 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 

інформації, здійснення перенаправлення, комунікація з об’єднаними 

територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та спілками, благодійними фондами.  

 

 

  



40 
 

[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 третього 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 01.07.2021 по 30.09.2021 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1422 звернення клієнтів, 1231 особі було надано правову 

консультацію, 191 написала 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 

965 866 99 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
234 184 50 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
84 77 7 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
139 104 35 0 

 Разом по МЦ 1422 1231 191 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 61 доручення адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 125 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 – 340 (23,9%), сімейного – 197 (13,9%), житлового – 157 (11%), 

спадкового – 127 (8,9%), адміністративного – 123 (8,6%), соціального 

забезпечення – 117 (8,2%),  земельного – 116 (8,2%), пенсійного – 73 (5,1%), 

трудового – 52 (3,7%), кримінального – 47 (3,3%), з питань виконання судових 

рішень – 40 (2,8%), податкового – 31 (2,2 %), медичного – 1 (0,1%) права та з 

інших питань – 1 (0,1%). 

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал Разом 

1 соціальне забезпечення 150 112 117 379 

2 цивільне право 359 307 340 1006 

3 житлове право 149 104 157 410 

4 сімейне право 206 169 197 572 

5 спадкове право 169 117 127 413 

117 

127 

197 

1 

52 

123 

116 
157 

73 

340 

40 31 

47 

0 1 

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 73 116 262 

7 договірне право 23 0 0 23 

8 трудове право 52 52 52 156 

9 адміністративне право 194 175 123 492 

10 виконання судових рішень 27 30 40 97 

11 пенсійне право 125 100 73 298 

12 податкове право 17 30 31 78 

13 кримінальне право 31 24 47 102 

14 медичне 0 0 1 1 

15 неправове питання  0 0 0 0 

16 інші питання 6 3 1 10 

Разом 1581 1296 1422 4299 

 

 

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; 

236 

Жінки; 371 

3 

120 

298 

186 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 – 94 (49,2%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) – 55 (28,8%) та особам з інвалідністю – 39 (20,4%) 

тощо.  

 
 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 42 виїзди 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 225 осіб; 

 надано методичну допомогу 22 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 143 правопросвітницьких заходи. 

 розміщено у ЗМІ 31 інформаційний матеріал з питань надання БПД. 

 

 

 

20% 

40% 

49% 

2% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, 

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим особам 

Ветеранам війни 

Дітям 
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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 

33/190 
(з них 4 виїзди (19 

осіб) здійснювались 

робочою групою в 

складі МЦ та бюро) 

16 65 0 22 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

7/30 
(з них 1 виїзд (5 осіб) 

здійснювався робочою 

групою в складі МЦ та 

бюро) 

3 46 0 3 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

3/15 
(з них 2 виїзди (11 

осіб) здійснювались 

робочою групою в 

складі МЦ та бюро) 

1 12 0 1 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

3/9 
(з них 1 виїзд (3 особи) 

здійснювався робочою 

групою в складі МЦ та 

бюро) 

2 20 0 5 

Всього 42/225 22 143 0 31 

 


