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[Ціль 1] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 
правової освіченості людей 

 
Питання доступності правової допомоги завжди було важливим, але в 

умовах війни набуло ще більшої актуальності. Система безоплатної 
правової допомоги швидко адаптувалася до нових викликів.  

Попри все, ведення воєнного стану не призвело до обмежень прав 
людей на безоплатну правову допомогу, гарантованих Законом України «Про 
безоплатну правову допомогу». 

Багато хто змушений був покинути свої домівки. При цьому виникає 
безліч правових питань, пов’язаних із війною – як отримати соціальні 
виплати, що робити при втраті документів, як перетнути кордон України, як 
бути із трудовими гарантіями тощо. 

Фахівці місцевого центру по можливості консультували, забезпечували 
роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

Проводилася активна інформаційна он-лайн кампанія щодо роз’яснення 
прав громадян, можливостей їх реалізації та захисту.  

Однак, незважаючи на наявність карантинних обмежень і воєнного 
стану, все ж таки вдалося, в основному, реалізувати показники плану щодо 
проведення комунікативних заходів. 

 
Захід 1.1.1.1. Підготовка рекомендацій правових тематик для 
актуалізації відповідно Плану правопросвітницьких заходів до 
регіональних потреб 

Правопросвітництво є своєрідним превентивним механізмом, який, з 
одного боку, дає доступ до якісної правової інформації, з іншого, формує 
правову культуру, – можливість запобігти конфліктам, захистити власні 
права, в багатьох випадках в досудовому порядку. 

Основним завданням правопросвітництва є вчасне та зрозуміле 
інформування людей про ціль, поетапність, проміжні результати, 
впровадження реформ, значення цих результатів, наявність якісної і 
доступної інформації, носіями якої є фахівці Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

За звітний період було підготовлено 2 рекомендації на правові теми 
“Введення надзвичайного стану” та “Надання допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам”, які надіслано до всіх ОТГ зони 
юрисдикції місцевого центру. 

 
Захід 1.1.2.1. Участь і підготовка програм (сценаріїв) проведення 
правопросвітницьких заходів спрямованих на навчання людей 
користуватися та вміти захищати свої права та не порушувати свої 
права: 

 Протягом звітного періоду було проведено 5 заходів спрямованих на 
навчання людей користуватися та вміти захищати та не порушувати свої 
права. 



 
Так, 29 березня юристка сектору 

«Волочиське бюро правової допомоги» Оксана 
Круглова прочитала лекцію для трудового 
колективу Волочиської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості 
на тему: «Зміни до трудового законодавства на 
період воєнного стану».  
 

 
 

Так, 17 січня фахівчинею 
сектору «Летичівське бюро 
правової допомоги» Наталією 
Небесною проведено 
роз’яснювальну роботу з 
працівниками Летичівського 
відділу ДВС у Хмельницькому 
районі Центрально-Західного 
міжрегіонального управління 
юстиції.  

Темою розмови було 
«Порядок та підстави накладення та зняття арешту з нерухомого та 
рухомого майна, банківських рахунків».  

Під час бесіди було акцентовано увагу на які рахунки та майно 
заборонено накладення арешту, порядок зняття арешту за рішенням суду та 
інші питання.  
 

 13 січня на базі сектору 
«Деражнянське бюро правової 
допомоги» працівники провели 
інформаційну годину для учнів 9 – 
10-х класів Деражнянського ліцею №2, 
присвячену системі безоплатної 
правової допомоги в Україні. 
 Захід пройшов жваво та цікаво для 
обох сторін, оскільки старшокласники 
виявились не лише вдячними 
слухачами, але і цікавими 

співрозмовниками, адже протягом бесіди демонстрували свої знання з 
правознавства та комунікативні навички. 
 



17 березня завідувачем сектору «Летичівське 
бюро правової допомоги» Анатолієм 
Харламовим проведено правопросвітницький 
захід із працівниками Трудового архіву 
Летичівської селищної ради.  Фахівець 
розповів присутнім про основні положення 
трудового законодавства щодо норм тривалості 
робочого часу працівників,  особливих режимів 
роботи та обмежень для їх встановлення, видів та 
тривалості відпусток, а також гарантій для 
працівників, які працюють в умовах воєнного 
стану.  
 На завершення зустрічі присутнім роздані 
інформаційні буклети з контактами місцевого центру та бюро.  

 
Захід 1.1.2.2. Розробка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо 
прав громадян та механізму їх реалізації для проведення 
правопросвітницьких заходів спрямованих на навчання людей 
користуватися своїми правами та не порушувати їх (у форматі відео, 
друкованої продукції та ін.) 

 
 Упродовж кварталу працівниками Центру підготовлено матеріали для 

розробки 2 -х буклетів на правові теми “Трудові права 
та гарантії в умовах воєнного стану”, “Трудові права 
військовослужбовців та учасників територіальної 
оборони” які передано до Регіонального центру. Крім 
цього розроблено листівку «Безоплатна правова 
допомога - поруч», яку було надіслано для розміщення 
у місцях компактного перебування ВПО. 
 
  Завідувачка сектору 
Деражнянським бюро правової 

допомоги відділу безоплатної правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Оксана 
Сідлецька 29 березня записала відеоролик, де 
консультує з приводу отримання матеріальної 
допомоги для вимушено переміщених осіб за 
посиланням: 
https://www.facebook.com/100008349734814/videos/302
6365027676577/ 
 
 



Захід 1.1.2.3. Проведення правопросвітницьких заходів в рамках 
реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестиції у 

сільське господарство» 
 
Одним з пріоритетних завдань Хмельницького місцевого центру є 

підвищити обізнаність землекористувачів, землевласників та громад на 
наданні правової допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

15 лютого юристкою сектору 
«Хмельницьке бюро правової допомоги» 
Іриною Юзьвак в рамках реалізації проекту 
«Програма «Прискорення приватних 
інвестиції у сільське господарство» було 
проведено правопросвітницький захід у 
старастаті с. Давидківці на тему “Земельний 
податок для фізичних осіб”.  

 
 
 

 Захід 1.1.3.1. Організація та проведення правопросвітницьких заходів 
для вихованців, учнів і педагогів закладів дошкільної, повної загальної 
середньої та позашкільної освіти на актуальні правові теми 
 

Протягом звітного періоду проведено 8 правопросвітницьких заходів 
для вихованців, учнів і педагогів закладів дошкільної, повної загальної 
середньої та позашкільної освіти на актуальні правові теми. 

 
Так, 22 лютого головна юристка сектору “Віньковецьке бюро правової 

допомоги” Ірина Мазур у Віньковецькому ліцеї провела бесіду з учнями на 
тему запобігання випадкам насильства в сім’ї, права і обов’язки дітей та 
батьків.  На завершення бесіди було роздано інформаційні буклети про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та контактні дані сектору 
«Віньковецького бюро правової допомоги».  
 

 



Відтак, 28 березня юристка сектору «Городоцьке бюро правової 
допомоги» Оксана Горват провела правопросвітницький захід у форматі 
відеоконференції Zoom з учнями 7-Б класу Городоцького ліцею № 4 на тему 
про «Основні права дитини», де поінформувала слухачів про загальні права 
дитини які гарантуються міжнародним та національним законодавством, 
надала їх перелік та детально роз’яснила кожне із цих прав. 

По закінченню заходу юристка розповіла учням про те, що вони мають 
право на звернення до сектору «Городоцьке бюро правової допомоги» за для 
отримання безоплатної правової допомоги та надано контактні дані Бюро. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 лютого завідувач сектору «Летичівське бюро 
правової допомоги» Анатолієм Харламовим в 
приміщенні Летичівського НВК №1 на запрошення 
керівництва ліцею проведено правопросвітницький 
захід із учнями та викладачами, який присвячений 
річниці революції гідності 2013-2014 років.  
 Анатолій Харламов розповів присутнім про 
мотиви та підстави виникнення революції, а також 
про порушення прав та 
законних інтересів громадян 

на підставі чого виникла революцію, а також їх 
захист. Відтак, розповів про перші дні 
протистояння, боротьби та відстоювання своїх 
прав.  Захід пройшов в дусі виховання в учнів 
патріотизму та формування моральних та етичних 
якостей. 
 Крім того на завершення зустрічі окремим 
питання перед учнями ліцею було озвучено що 
таке домашнє насильство, та де і як отримати 
допомогу щодо захисту порушених прав. 



 Захід 1.1.3.3. Організація та проведення правопросвітницького 
заходу для осіб з інвалідністю 
 

 Меморандум про співпрацю підписали 23 
лютого директор Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Григорій Гоцький та директор 
Хмельницького геріатричного пансіонату для 
ветеранів війни та праці Іван Моцний. 
 Метою меморандуму є організація співпраці 
щодо покращення координації дій у наданні 
безоплатної правової допомоги ветеранам війни 
та праці підопічним Хмельницького 
геріатричного пансіонату для ветеранів війни та 
праці.  
 Кожний третій вівторок місяця проводиться 
консультування громадян на базі 

консультаційного пункту доступу до БПД на базі Хмельницького 
геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. 
 В день підписання меморандуму проведено прийом громадян головним 
юристом Іриною Юзьвак та надано консультації з питань перерахунку пенсії, 
приватизації житла, отримання земельних ділянок підопічним пансіонату. 

 

 
 

 березня головним юристом сектору 
«Летичівське бюро правової допомоги» 
Оксаною Куцоконь забезпечено роботу 
консультаційного пункту для громадян, які 
знаходяться в Новосинявському будинку 
для осіб похилого віку та інвалідів.  
 За консультацією звернулось 2 особи. 

 



 Захід 1.1.3.4. Організація та проведення правопросвітницького 
заходу для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
та особи, які звернулися для отримання такого статусу- 
 

 Завідувачем сектору «Летичівське 
бюро правової допомоги» Анатолієм 
Харламовим було проведено зустріч з 
членами спілки ветеранів АТО 
«Захисник». Під час зустрічі 
розглянули питання правового захисту 
військовослужбовців. Присутні 
отримали роз’яснення законодавства 
щодо порядку отримання житла 
учасниками бойових дій, пільг на 

житлово-комунальні послуги, отримання щорічної разової виплати до 5 
травня та порядок звернення за безоплатною правовою допомогою. 

 
 Захід 1.1.3.5. Організація та проведення правопросвітницьких заходів 
для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах 
зайнятості 

Протягом звітного періоду проведено 10 правопросвітницьких заходів 
для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах 
зайнятості. 

02 березня юристкою 
сектору “Віньковецьке 
бюро правової допомоги” 
Іриною Мазур проведено 
правовий захід у 
Віньковецькій районній 
філії Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості стосовно 
останніх змін в 
законодавстві.   

На завершення заходу 
було роздано інформаційні 
буклети про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та контактні дані сектору 
«Віньковецького бюро правової допомоги». 



17 лютого помічник юриста 
сектору «Волочиське бюро правової 
допомоги» Оксана Круглова 
прочитала лекцію в приміщенні 
Волочиської районної філії ОЦЗ 
лекція для осіб, які шукають роботу 
про права інвалідів.   

Під час лекції юристка 
розповіла про систему безоплатної 
правової допомоги, про послуги, які 
надає бюро правової допомоги, які 

категорії населення мають праву на безоплатну вторинну правову допомогу 
та про порядок звернення інвалідів за наданням правової допомоги. 

 
Так, 25 січня завідувач сектору «Городоцьке бюро правової допомоги» 

Діана Думановська під час засідання правового клубу «Юридичний 
провідник» провела правопросвітницький захід для осіб які шукають роботу 
та перебувають на обліку у Городоцькій районній філії Хмельницького ОЦЗ 
на тему: «Визнання права власності на спадкове майно в судовому 
порядку».  

Найпоширенішою причиною звернення особи до суду в справах про 
визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування є 
неможливість спадкоємцями, які прийняли спадщину, оформити своє право 
на спадщину в нотаріальній конторі з причин відсутності 
правовстановлюючих документів на спадкове майно на ім’я спадкодавця 
та/або відсутності державної реєстрації нерухомого майна спадкодавцем. 
Такі випадки характерні для сільської місцевості, де право власності на 
житловий будинок за спадкодавцем підтверджується лише записом в 
погосподарській книзі 
сільської ради та тривалим 
фактом володіння цим 
майном особою, яка 
померла.  

На завершення 
заходу громадян було 
проінформовано про 
можливість звернення до 
сектору «Городоцьке бюро 
правової допомоги» за для 
отримання безоплатної 
правової допомоги та 
надано контактні дані 
Бюро. 



11 січня головна юристка сектору «Летичівське бюро правової 
допомоги» Оксана Куцоконь провела бесіду з особами, які шукають роботу 
та перебувають на обліку в Старосинявській районній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості на тему: «Правова допомога – доступна 
кожному». Присутні на зустрічі дізналися про основні положення Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема, щодо поняття 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, суб'єктів права на 
таку допомогу, порядку подання та розгляду звернень про надання 
безоплатної правової допомоги.  
 На завершення всі присутні отримали інформаційні буклети. 

 
 

Захід 1.1.3.7. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів для 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах у школах-інтернатах, 
соціальних службах для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих закладах 

17 лютого Анастасія Бояркіна - завідувачка сектору «Ярмолинецьке 
бюро правової допомоги» з дотриманням карантинних вимог в телефонному 
режимі провела прийом працівників та осіб із особливими потребами, які 
перебувають у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі 
Хмельницької обласної ради, за консультацією звернулося 2 особи. 

 

 



Захід 1.1.3.8. Організація та участь у роботі консультаційних 
пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ 

Протягом звітного періоду проведено 17 виїздів на базах сільських рад, 
ОТГ. 

02 березня головною юристкою 
сектору “Віньковецьке бюро правової 
допомоги” Мазур Іриною Григорівною 
була проведена робоча зустріч із 
начальником відділу юридичного та 
організаційного забезпечення, 
проектно-інвестиційної діяльності та 
діловодства Зіньківської сільської ради та 
керуючим справами виконавчого 
комітету. Під час зустрічі було 

обговорено правові питання щодо реєстрації та надання допомоги 
тимчасово внутрішньо переміщеним особам у зв’язку із воєнними діями, 
надано контактні дані “Віньковецьке бюро правової допомоги” та 
інформаційні буклети Безоплатної правової допомоги. 

 

 
 
Так, 18 лютого працівник сектору 

«Волочиське бюро правової допомоги» 
Оксана Круглова провела прийом 
громадян в селі Соломна Волочиської 
громади. На прийом звернулось 3 
громадян, яким було надано  
консультації з правових питань. Також, 
були розповсюджені інформаційні 
буклети та листівки. 

 
 



26 січня завідувачка 
сектору «Городоцьке 
бюро правової допомоги» 
Діана Думановська взяла 
участь у роботі виїзного 
консультаційного пункту 
для громадян на базі 
старостинського округу № 
18 Городоцької міської 

ради. 
Під час роботи виїзного консультаційного пункту, з метою отримання 

консультації звернулось 6-ть громадян. Питання що їх цікавили відносяться 
до земельного, спадкового та цивільного права. Завідувач сектору надала 
місцевим жителям первинну правову допомогу та вичерпну інформацію на 
поставлені запитання. 

На завершення консультації Діана Думановська, повідомила 
громадянам про можливість звернення до сектору «Городоцьке бюро 
правової допомоги» за для отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги та надала контактні дані бюро. 

 
 29 березня юристкою сектору «Летичівське 
бюро правової допомоги» Оксаною Куцоконь, з 
метою підвищення правової обізнаності громадян 
забезпечено роботу консультаційного пункту 
Старосинявської ОТГ, під час якого мешканці 
селища отримали роз’яснення про зміст права на 
безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 
цього права, підстави та державні гарантії щодо її 
надання, які визначаються законом України «Про 
безоплатну правову допомогу», а також 
інформаційні буклети з контактами місцевого 
центру та бюро. 

 
 Захід 1.1.3.9. Організація та робота консультаційних  пунктів на 
базі центрів зайнятості 

Упродовж звітного періоду, юристами 
Хмельницького МЦ та бюро правової допомоги 
проведено 10 консультацій у міськрайонних 
центрах зайнятості. 

19 січня в телефонному режимі юристом сектору 
«Хмельницьке бюро правової допомоги» Романом 
Cамчуком було проведено консультування осіб, що 
перебувають на обліку в Хмельницькому міському 



центрі зайнятості. Громадяни звертались за допомогою з питань сімейного, 
спадкового права, а також з питань, що стосуються виконання рішень суду. 

 
11 березня головною 

юристкою сектору 
“Віньковецьке бюро правової 
допомоги” Іриною Мазур було 
надано правові консультації у 
Віньковецькій районній філії 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості. 
 Консультування осіб 
проводилось з питань 
сімейного, спадкового права.   

На завершення заходу 
громадянам роздано 
інформаційні буклети щодо 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та контактні 
дані «Віньковецького бюро правової допомоги». 

 
 11 січня головною юристкою 
сектору «Летичівське бюро 
правової допомоги» Оксаною 
Куцоконь забезпечено роботу 
дистанційного пункту 
консультування для громадян в 
Старосинявській районній філії 
Хмельницького обласного центру 
зайнятості. Під час роботи пункту 
надано безоплатну первинну 
правову допомогу 2 особам. 
 

14 січня Анастасія Бояркіна, юристка сектору «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» провела прийом громадян на базі пункту доступу 
Ярмолинецької районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 
 За консультацією звернулось 8 осіб, надано 10 консультацій. 

 

 



Захід 1.1.3.10. Організація та робота консультаційних пунктів на 
базі центрів надання адміністративних послуг 

Головною юристкою сектору 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» Оксаною Куцоконь 
щовівторка та щоп’ятниці забезпечено 
роботу консультаційного пункту 
доступу до безоплатної правової 
допомоги у приміщенні ЦНАПу 
Старосинявської селищної ради. Для 
отримання консультацій та роз'яснень 

законодавства звернулось 72 особи. Прийнято 5 заяв про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 
Захід 1.1.3.11. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в 

приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст», zoom 
27 січня в приміщенні Хмельницької 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки для мешканців 
Лісогринівецької сільської об’єднаної 
територіальної громади проведено 
Skype-консультування за програмою 
“Бібліоміст” зі спеціалістами з правових 
питань.  
 Консультування провела юрист 
сектору “Хмельницьке бюро правової 
допомоги” Ольга Глазунова.  

 
 Захід 1.1.3.13. Організація та робота консультаційного пункту на базі 
Хмельницького окружного адміністративного суду 

У рамках виконання Меморандуму про співпрацю 
між Хмельницьким окружним адміністративним судом 
та Хмельницьким місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги фахівцем 
сектору «Хмельницьке бюро правової допомоги» Іриною 
Юзьвак забезпечено 3 лютого роботу консультаційного 
пункту в телефонному режимі.  

Одній особі надано роз’яснення, як отримати 
безоплатну вторинну правову допомогу щодо 

оскарження дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень та які для 
цього необхідні документи.  
 



 Захід 1.1.3.14. Організація та участь у роботі консультаційних 
пунктів для осіб, які постраждали від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі 

Окрім правопросвітницької діяльності важливим аспектом у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству є взаємодія усіх суб’єктів, 
на яких покладені відповідні функції у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству. Важливою є тісна комунікація Хмельницького 
місцевого центру із організаціями підтримки постраждалих осіб, зокрема в 
частині інформування постраждалих осіб про їхнє право на безоплатну 
вторинну правову допомогу. 

 Відтак, 31 січня директор 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Григорій Гоцький та в.о. директора 
Громадської організації “Територія Добра 
Поділля” В’ячеслав Поляцко підписали 
Меморандум про співпрацю. 
 Метою співпраці визначили 
забезпечення захисту прав, свобод та 
соціальних гарантій, передбачених 
законодавством України, представників 
вразливих верств населення, а також 
надання, за потреби, соціальної допомоги та 
підтримки клієнтам місцевого центру та 
членам їхніх сімей, в тому числі алко- та 
наркозалежним, або особам, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознаками статі. 

 
Захід 1.1.3.15. Організація та участь у роботі консультаційного 

пункту у відділах філії Державної установи «Центр пробації» 
Хмельницької області (на виконання укладених меморандумів): 

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького 
місцевого центру та бюро правової допомоги проведено 11 консультацій у 
відділах філії Державної установи «Центр пробації». 

 
Так, 07 лютого, 

завідувачка сектору 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» Діана 
Думановська під час роботи 
консультаційного пункту на 
базі Городоцького 
районного сектору філія 
Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій 



області надала консультацію 4 особам. Громадяни консультувалися з питань, 
що відносяться цивільного та земельного законодавства.  

На завершення консультації Діана Думановська повідомила громадянам 
про можливість звернення до сектору «Городоцьке бюро правової допомоги», 
задля отримання безоплатної вторинної правової допомоги та надала 
контактні дані Бюро. 

21 лютого юристкою «Деражнянське бюро правової допомоги» 
Людмилою Регешою проведено робочу зустріч із спеціалістом 
Деражнянського відділу Хмельницького районного сектору №4 ДУ «Центр 
пробації» у Хмельницькій області Валентиною Шевчук.  Під час зустрічі 
було обговорено питання правового та соціального захисту осіб, що 
потребують на ресоціалізації. 
 

 
 
 Захід 1.1.3.16. Забезпечення роботи консультаційних пунктів в 

установах виконання покарань для засуджених до позбавлення волі  
Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького МЦ 

проведено 3 консультацій для ув’язнених, що перебувають у державній 
установі “Хмельницький слідчий ізолятор”. 

Зокрема, 13 січня в рамках роботи 
консультаційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги для осіб, 
засуджених до позбавлення волі у ДУ 
"Хмельницький слідчий ізолятор" 
директором 
Хмельниць
кого 
місцевого 
центру з 

надання безоплатної правової допомоги 
Григорієм Гоцьким та юристкою сектору 
«Хмельницьке бюро правової допомоги» 
Ольгою Глазуновою було проведено 
консультування для засуджених з питань 
цивільного права. 



 Представники установ та організацій, які долучалися до спільних 
консультативних та інформаційно-роз’яснювальних заходів для осіб, що 
готуються до звільнення з місць позбавлення волі 21 лютого підбили 
підсумки піврічної діяльності.  
 Консультування відбувалися у Вінницькій, Житомирській, Рівненській та 
Хмельницькій областях в межах ініціативи «Поширення спроможності 
органів держави в створенні безпечної системи реінтеграції осіб, що 
звільняються в умовах COVID-19». 
 Мета ініціативи – допомогти засудженим підготуватися до звільнення, а 
відтак адаптуватися в суспільстві, що зменшить ризик виникнення рецидивів 
злочинів та покращить безпеку суспільства.  
 На Хмельниччині до консультативних заходів долучалися й представники 
Регіональний центр з надання БВПД у Хмельницькій області та 
Хмельницького місцевого центру з надання БВПД. 
 В результаті за пів року спільної роботи експерти з різних організацій та 
установ проконсультували близько 50 засуджених, які готуються до 
звільнення з Райківецької виправної колонії № 78.  
У підсумковій онлайн-конференції взяли участь керівники та представники 
філій ДУ «Центр пробації» у різних областях, виправних колоній, 
патронатних служб, які долучалися до спільних консультувань та вирішення 
потреб осіб, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі та інші. 
 
 Захід 1.2.2.1. Складення та розміщення правових консультацій на 
довідково-інформаційній платформі правових консультацій 
"WikiLegalAid", а також підтримання в актуальному стані правових 
консультацій, розміщених на зазначеній платформі 

 
 За звітний період було перевірено на актуальність та внесено зміни до 2 
правових консультацій на довідково-інформаційній платформі правових 
консультацій "WikiLegalAid" на теми: 
 - 20 січня завідувачем сектору "Хмельницьке бюро правової допомоги" 
Романом Самчуком здійснено перевірку на актуальність законодавчої бази 
правової консультації на тему "Порядок призначення та виплати одноразової 
грошової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей"; 
 - 28 лютого юристом сектору "Хмельницьке бюро правової допомоги"  
Ольгою Глазуновою перевірено на актуальність та внесено зміни до правової 
консультації на тему "Методика обрахунку розмірів земельних паїв". 

 
 
 
 
 
 
 
 



[Ціль 2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 
проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів 
системи надання безоплатної правової допомоги 

 
 Захід 2.1.2.2. Висвітлення заходів та інформування населення через 
друковані ЗМІ 

У поточному кварталі було розміщено 8 інформацій у місцевих та 
регіональних ЗМІ.  

Протягом звітного періоду у районній газеті «Городоцький вісник» була 
надрукована стаття на тему: «Добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ 
визнаватимуться ветеранами війни»   

 
 
У Старосинявській газеті «Колос» розміщено публікації на теми 

«Нововедення для жінок» та «Пам’ятка щодо фіксації злочинів проти 
цивільного населення». 

У газеті “Вперед” №8 від 24 
лютого опубліковано статтю 
“Протидія кібербулінгу та 
кібергрумінгу в Україні ”. 

 
 

Захід 2.1.2.3. Висвітлення 
заходів та інформування населення 
через виступи на радіо в мережі 
провідного мовлення 
 Про процедуру, необхідні 
документи та спірні питання, а також 
про те, кому належатиме земля у разі, 
якщо власник не висловив останню 
волю і не мав прямих спадкоємців, в 
ефірі Українського радіо "Поділля-Центр" розповідали фахівчині 



Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області та Хмельницького місцевого центр з надання БВПД 
Руслана Матущак і Ольга Глазунова. 
 

 

 У яких випадках боржники можуть залишитися без електроенергії, який 
порядок відключення від послуги та як цього можна уникнути в ефірі ТВ7+ 
Хмельницький телеканал Україна 18 січня розповідав заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Роман Самчук. 
Дивитися за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=1EuSKM_IfJc 
#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 
 

 
Захід 2.1.2.4. Висвітлення заходів та інформування населення через 

інтернет-видання 
Протягом звітного періоду було розміщено 20 інформацій щодо 

інформування населення через інтернет-видання.  

Так, 28 лютого Віньковецьким бюро правової допомоги було 
розміщено Пам’ятку щодо фіксації доказів злочинів проти цивільного 
населення на сайті “Віньковецької селищної ради”.  

Посилання: https://vinkgr.gov.ua/news/1646057468/ 
 



Так, 25 січня на офіційній сторінці Лісовогринівецької ОТГ та 
Гвардійської ОТГ було розміщено правову консультацію на тему “Надання 
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”. 
Посилання: https://lisovogrynivecka-rada.gov.ua/news/1648730109/ 
Посилання: https://gvardiyska-gromada.gov.ua/news/1648706877/ 

 
Так, 26 січня на офіційній сторінці Сатанівської ТГ було розміщено 

статтю на тему: «Військовий облік: нововведення для жінок» 
Посилання:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a44RD5D23F8owq8PjI

AOuytCXx5go54tSp3dCdkPuoA/edit#gid=1648745814 
 
Так, 16 березня на 

офіційній сторінці 
Городоцької міської ОТГ 
Хмельницької області, було 
розміщено статтю на тему: 
«Пам'ятка щодо фіксації 
доказів злочинів проти 
цивільного населення. 

 
 
 

Посилання: https://gorodocka-gromada.gov.ua/news/1647432129/ 
 
Так, 25 березня на офіційній 

сторінці Городоцької міської ОТГ 
Хмельницької області, було 
розміщено статтю на тему: 
«Добровольці Сил територіальної 
оборони Збройних сил України 
визнаватимуться ветеранами війни. 

 
Посилання: 

https://gorodocka-gromada.gov.ua/new
s/1648202357/ 

 
Захід 2.1.2.5. Популяризація успішних практик надання безоплатної 

правової допомоги/ розміщення успішних практик надання БПД 
працівниками та адвокатами  

Протягом звітного періоду було розміщено 3 статті у інтернет 
виданнях, газеті «Є» (рубрика: голос народу ) про події та новини системи 
БВПД: 

- 28 січня 2022 року висвітлено успішну справу адвоката Ліщук Ольги 
Іванівни щодо представництва інтересів особи у суді у справі про оскарження 
постанови про відкриття виконавчого провадження.   



- 25 лютого 2022 року висвітлено успішну справу адвоката Потравного 
Ігора Святославовича щодо представництва інтересів у суді у справі про 
скасування податкового рішення.  

- 29 березня 2022 року висвітлено успішну справу адвоката Дем’янова 
Юрія Миколайовича щодо представництва інтересів особи у суді у справі 
щодо оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ф-31916-13.   

Захід 2.1.4.2. Розміщення інформації про надання БПД у 
приміщеннях партнерських установ та організацій 

 
 Хмельницький місцевий центр співпрацює 

із Координаційним штабом допомоги 
переселенцям при Хмельницькій міській раді. 
Крім цього, у березні поточного року працівники 
місцевого центру відвідали консультаційний 
центр Штабу для внутрішньо переміщених осіб м. 
Хмельницького, де розмістили плакати, буклети 
щодо можливості скористатися послугами 
безоплатної правової допомоги. Також була 

розміщена інформація у штабі допомоги вимушеним переселенцям, який 
розташований у гуртожитку Хмельницького політехнічного коледжу.  

І в подальшому інформаційна 
продукція системи безоплатної 
правової допомоги розміщується 
працівниками бюро в місцях 
компактного 
перебування/проживання 
внутрішньо переміщених осіб на 
території, на яку поширюється 
юрисдикція Хмельницького 
місцевого центру (зокрема у 
м.Городку – 3 об’єкти, у м.Волочиську – 3 об’єкти). 

 
 Захід 2.3.1.1. Реалізація заходів плану організації безбар’єрного 
простору у будівлях (приміщеннях) центрів з надання БВПД 

Основне завдання системи безоплатної правової допомоги – це 
створення рівних можливостей.  

Тема безбар’єрності є складовою частиною створення цих рівних 
можливостей. Було б великою помилкою розуміти безбар’єрність лише як 
фізичні перешкоди або обмеження. Це правовий нігілізм, низький рівень 
правосвідомості, які перешкоджають усім жителям нашої країни отримати 
доступ до правової допомоги, а також безпосередньо доступ до 
правосуддя». 



З урахуванням потреб осіб з інвалідністю та мало-мобільних груп 
населення приміщення Хмельницького місцевого центру та бюро правової 
допомоги облаштовано кнопками виклику персоналу та пандусами де це 
можливо.  

     

 
 

[Ціль 3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 
допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 
 Захід 3.1.1.1. Навчання працівників центрів з надання БВПД з метою 
підвищення кваліфікації та оновлення знань 
 Юристи Хмельницького місцевого центру 23 лютого поглиблювали свої 
знання у сфері захисту персональних даних, взявши участь в онлайн-навчанні 
для фахівців системи, організованому Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та 
представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 
Хмельницькій області. 

 
 

 У межах проекту Програми розвитку ООН в Україні "Розвиток 
спроможності безоплатної правової допомоги в забезпеченні доступу до 
медіації" завідувач сектору «Летичівське бюро правової допомоги» успішно 
пройшов онлайн-серію занять щодо надання допомоги в забезпеченні 
доступу до медіації на тему: «Конфліктологічна, емоційна та комунікативна 
компетентність. Принципи та структура процесу медіації. Медіабельність 



спору. Комунікативні техніки. Пропонування та залучення в медіацію. 
Робота з супротивом».  

 Також, навчання в рамках спеціалізованого навчального онлайн-курсу 
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливості їх 
інтеграції у процедури надання правової допомоги» сертифікати отримали 
Оксана Сідлецька та Людмила Регеша. 

 
Захід 3.1.1.2. Організація та проведення навчальних семінарів чи 

інших заходів із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які 
надають БВПД 

Так, 23 лютого проведено круглий стіл 
з адвокатами на тему: «Проблемні 
питання при наданні безоплатної 
вторинної правової допомоги”. Учасники 
круглого столу обговорили проблемні 
питання організації виконання доручень з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільних та 
адміністративних справах та підготовки 
актів про надання БВПД та додатків до 
них. 
 Також, у ході круглого столу 
зверталась увага адвокатів щодо 
дотримання Стандартів якості надання 
БВПД у цивільному, адміністративному 
процесах, на комплектність документів, 

які подаються як додатки до акта надання БВПД з метою уникнення 
подання зайвих документів. 

Григорій Гоцький відмітив, що для належного функціонування і 
розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги однаково 
важливими є питання захисту інтересів як адвоката, так і клієнта. 

Також, учасники круглого столу мали змогу обговорити з колегами 
проблемні питання, які виникали у них при наданні БВПД та власний досвід 
їх вирішення. 

 
 

[Ціль 4] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 
недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у 
контакті чи конфлікті із законом (в адміністративному та 
кримінальному процесі) 

 
Захід 4.2.1.1. Організація та проведення спільних заходів 

спрямованих на підвищення рівня правової свідомості, культури та 
освіченості, а також правової поінформованості суб`єктів пробації щодо 
захисту своїх прав та можливостей 



 Директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області Наталія Стьопіна та директор 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Григорій Гоцький 17 січня взяли участь у підбиті підсумків 
діяльності у 2021 році для посилення спроможності органів пробації в роботі 
з особами, які готуються до звільнення.  
 Зазначимо, що впродовж минулого року представники системи 
безоплатної правової допомоги систематично долучалися до 
консультативних на інформаційно-просвітницьких заходів для осіб, які 
готуються до звільнення з Райківецької виправної колонії № 78.  
 У межах такої співпраці експертів з різних організацій та установ близько 
50 засуджених змогли отримати необхідну перед звільненням інформацію. 
 На засіданні обговорювали заходи з підготовки засуджених до звільнення 
з місць позбавлення волі в умовах пандемії COVID-19 та обмежених 
можливостей для спілкування державних служб і громадських організацій з 
такими особами, також звернули увагу учасників засідання на проблеми, з 
якими стикаються особи, які готуються до звільнення, зокрема йшлося про 
необхідність вирішення проблеми із документами, що посвідчують особу, 
адже через їхню відсутність звільнені особи часто не можуть реалізувати свої 
права, наприклад, укласти декларацію з сімейним лікарем, отримати 
щеплення від COVID-19 тощо. 

 

 
17 лютого начальником сектору «Летичівське 

бюро правової допомоги» Анатолієм Харламовим 
спільно з провідним інспектором Хмельницького 
районного сектору № 6 філії «Центр пробації» в 
Хмельницькій області Михайлом Ткачуком 
провели спільний захід спрямований на підвищення 
рівня правової свідомості, культури та освіченості, 



а також правової поінформованості суб`єктів пробації щодо захисту своїх 
прав та можливостей на тему: «Пробаційний нагляд: контроль за особою, 
яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку 
такої особи в суспільстві».  

Під час проведення заходу із особами яким призначено покарання не 
пов’язаного з позбавленням волі було обговорено питання притягнення до 
відповідальності за порушення умов карантину, насильства в сім’ї, а також 
порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги особам 
засудженим до покарання без позбавлення волі.  

Обговорено методи упередження та унеможливлення вчинення 
правопорушень за які передбачено адміністративну та кримінальну 
відповідальність. Одним із питань що обговорювалися під час заходу також 
було і те, що для особи яка вчинила правопорушення є  можливість 
змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від 
суспільства), підтримка на шляху до змін, збереження сімейних стосунків та 
зв’язків у громаді, збереження роботи та житла і що саме це має позитивний 
соціальний ефект, а саме особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс 
створити сім’ю. 

 
21 березня Наталія Костюк , головна юристка сектору «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» спільно з Ярмолинецьким районним сектором 
філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області 
проінформувала суб’єктів пробації щодо порядку звернення до системи БПД 
для захисту своїх прав. 

 

 
 


