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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

  

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

освіченості людей 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

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

освіченості людей 

 

З метою підвищення обізнаності населення про свої права та зменшення 

рівня правового нігілізму Старокостянтинівським  місцевим центром з надан-

ня безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  місцевий центр), прове-

дено  правопросвітницькі заходи у рамках проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», зокрема: 

 

26 січня 2022 року юристка Теофі-

польського бюро правової допомоги здій-

снила виїзд у Базалійський старостинсь-

кий округ Теофіпольської селищної тери-

торіальної громади, де для жителів окру-

гу, які є власниками земельних ділянок, 

проведено просвітницький захід в рамках 

реалізації Програми «Прискорення прива-

тних інвестицій у сільське господарство» на тему: «Правові аспекти продажу 

землі сільськогосподарського призначення, яка перебуває в оренді». Під час зу-

стрічі проаналізовано усі етапи здійснення правочину, починаючи від звернен-

ня до нотаріуса, повідомлення орендаря та завершенням укладенням договору 

купівлі-продажу. Громадян принагідно поінформовано про безоплатну правову 

допомогу та порядок її отримання. 

27 січня 2022 року головним юрис-

том Красилівського бюро правової допо-

моги на базі Веселівського старостинсь-

кого округу Красилівської міської ради 

для жителів с. Веселівка проведено пра-

вопросвітницький захід на тему: “Поря-

док продажу земельних ділянок”. Юрист 

бюро розповів про ключові моменти про-

дажу земельних ділянок зокрема, наголо-

сив на тому, що купівля-продаж землі 

можлива тільки в безготівковій формі, для 

цього покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку та документально підтвер-

дити джерела походження коштів для здійснення такого правочину. 
 

 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодав-

ства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності 

неповнолітніх, протягом І кварталу 2022 року місцевим центром, Теофіпольсь-

ким та Красилівським бюро правової допомоги проведено правопросвітницькі 

заходи у навчальних загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, зок-

рема: 
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24 січня 2022 року фахівчині 

Теофіпольського бюро правової до-

помоги провели правопросвітницький 

захід у формі семінару для студентів 

IІI курсу Теофіпольського професій-

ного аграрно-промислового ліцею. 

Студенти дізналися про працевлашту-

вання неповнолітніх та про особливо-

сті функціонування системи безопла-

тної правової допомоги. Зокрема, фахівці бюро зазначили, що у трудових пра-

вовідносинах підлітків прирівнюють у правах до повнолітніх. Разом з цим юри-

стки зосередили увагу ліцеїстів на особливостях робочого часу, часу відпочин-

ку, охорони праці тощо при працевлаштуванні неповнолітніх. 

25 січня 2022 року головний 

юрист відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомо-

ги провела правовий урок для учнів 7 

класу Старокостянтинівської загаль-

ноосвітньої школи I-III ступенів №3 

на тему: “Як протидіяти булінгу в 

шкільному середовищі”. Під час захо-

ду разом з учнями розглянуто типові 

ознаки булінгу, обговорили, хто може бути учасником цькування та де найчас-

тіше виявляється це явище, проаналізували етапи булінгу - від зародження до 

найвищої точки загострення. А відтак з’ясували, чим відрізняється булінг від 

звичайної сварки чи конфлікту. Просвітницькою цікавинкою для підлітків ста-

ли різноманітні тести та завдання, в яких діти охоче брали участь. Наприкінці 

заходу, за результатами почутого, учням запропоновано в ігровій формі визна-

чити за прикладами життєвих ситуацій, які містились в запропонованих карт-

ках, що є булінг, а що конфлікт. 

26 січня 2022 року проведено 

правопросвітницький захід для шко-

лярів Базалійської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. На тему «Безпека 

дитини в інтернеті: що необхідно зна-

ти» говорила юристка Теофіпольсько-

го бюро правової допомоги з учнями 

10 класу. Під час заходу старшоклас-

ників проінформовано про типи за-

гроз в мережі інтернет, кібербулінг та 

основні правила безпечної роботи в 

інтернеті. Крім того, школярам пові-

домлено куди необхідно звертатися за 

захистом від цькування в мережі інте-

рнет.  

 



5 

 

27 лютого 2022 року головним 

юристом Красилівського бюро правової 

допомоги проведено провопросвітницький 

захід у сільській школі. Відтак, для учнів 6 

класу Веселівської ЗОШ І-ІІ ступенів Кра-

силівської міської ради проведено інтерак-

тив на тему: “Булінг в закладах освіти”. У 

формі діалогу школярі обговорили, що та-

ке булінг, які його ознаки та види, хто мо-

же стати жертвою булінгу. Також фахівець 

бюро наголосив на головному правилі – не 

залишатися з проблемою булінгу наодин-

ці, а говорити про проблему з тим, кому 

довіряєш: батькам, старшим братам та сестрам, вчителю, шкільному психологу.  

 

23 лютого 2022 року головна юрис-

тка Старокостянтинівського бюро право-

вої допомоги провела правовий урок для 

учнів 8 класу Старокостянтинівської зага-

льноосвітньої школи I-III ступенів № на 

тему: “Ми – проти булінгу”. Обговорили 

ознаки та види булінгу, а також способи 

протидії цьому явищу. У ході заходу дітям 

пояснили, що якщо вони стали жертвою 

цькування — цього не слід соромитись. 

Діти дізналися, куди слід звертатися в разі 

виникнення цькування в школі. 

 

З метою надання допомоги у вирішені правових проблем особам з інвалід-

ністю на базі відповідних соціальних закладів, громадських об’єднань проведено 

правопросвітницькі заходи, зокрема: 

 

 26 січня 2022 року начальниця Те-

офіпольського бюро правової допомоги 

відвідала Базалійський будинок-інтернат 

для громадян похилого віку та інвалідів, 

де зустрілася з директором закладу Аллою 

Коломійчук. Обговорювали проблемні пи-

тання правового і соціального захисту 

громадян похилого віку та осіб з інвалід-

ністю, які знаходяться на обліку в інтернаті. Для осіб, які проживають в інтер-

наті, фахівчинею бюро проведено захід, під час якого роз’яснено основні поло-

ження чинного законодавства у сфері безоплатної правової допомоги, порядок 

отримання такої допомоги, складення заяв, скарг та інших документів правово-

го характеру, надання правових консультацій і роз’яснень з правових питань. 
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На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-

стрічей, семінарів, лекцій, бесід для ветеранів війни та осіб, на яких поширю-

ється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту, та особи, які звернулися для отримання такого статусу»: 

 

16 лютого 2022 року з нагоди відзна-

чення Дня єднання завідувачка сектору 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 

зустрілася з учасникам бойових дій та осо-

бами з інвалідністю внаслідок війни, що 

проживають у Теофіпольській селищній те-

риторіальній громаді. Правопросвітницький 

захід відбувся у сесійній залі Теофіпольсь-

кої селищної ради. Увагу присутніх фахівчиня  бюро зосередила на позитивній 

судовій практиці при розгляді справ, що стосуються виплати учасникам бойо-

вих дій разової грошової допомоги до 5 травня. Одночасно юристка поінфор-

мувала, що відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» учасники бойових дій мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, що включає складення документів процесуального характеру, пред-

ставництво в судах та можуть її отримати безпосередньо звернувшись до Тео-

фіпольського бюро правової допомоги. Детальніше: https://bit.ly/3KiQWRZ 

25 березня 2022 року фахівцями сектору “Красилівське бюро правової 

допомоги” проведено бесіду з керівником громадської організації «Ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції «Патріоти Красилівщини». Те-

мою обговорення були внесенні зміни до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", яким добровольці Сил територіальної 

оборони визнаються учасниками бойових дій. Фахівцями детально роз’яснено 

про правовий статус добровольців територіальної оборони, в тому числі і про 

те, що добровольці Сил територіальної оборони визнані учасниками бойових 

дій матимуть право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це значить, що 

юристи системи БПД та адвокати, що з нею співпрацюють, безоплатно пред-

ставлятимуть їхні інтереси в суді, складатимуть документи процесуального ха-

рактеру. 
 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-

вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-

ведено правопросвітницькі заходи,спрямовані на запобігання безробіттю для 

осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-

крема: 

14 січня 2022 року головним юрис-

том відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” на базі Красилівської районної 

філії Хмельницького обласного центру за-

йнятості взято участь у заході на тему “Ге-

неруй бізнес - ідею та розпочни свій біз-

нес”. Юристом бюро роз’яснено порядок 

державної реєстрації суб'єкта підприємни-

https://bit.ly/3KiQWRZ
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цької діяльності. Принагідно присутнім повідомлено, що таке безоплатна пра-

вова допомога та які категорії громадян можуть отримати таку допомогу. На 

завершення громадянам вручено буклети на правову тематику. 

19 січня 2022 року фахівчиня мі-

сцевого центру взяла участь у правоп-

росвітницькому заході на базі Старокос-

тянтинівської міськрайонної філії Хме-

льницького обласного центру зайнятос-

ті. Про таке явище, як “гендерна нерів-

ність” юристка розповіла для громадян, 

котрі зареєстровані як безробітні. Фахі-

вчиня відмітила, що в Україні з 8 січня 2022 року набув чинності Закон України 

про внесення змін до Закону України “Про рекламу” щодо протидії дискримі-

нації за ознакою статі, який забороняє розміщувати вакансії з вимогою вказува-

ти вік кандидата на посаду, стать, расу, колір шкіри тощо і роботодавець може 

отримати штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Наос-

танок присутнім повідомлено, що у разі порушення свої прав усі громадяни 

можуть отримати безкоштовну правову консультацію у центрах безоплатної 

правової допомоги.  

09 лютого 2022 року головна 

юристка Старокостянтинівського бюро 

правової допомоги взяла участь у проф-

орієнтаційному семінарі для учасників 

бойових дій, які перебувають на обліку 

як безробітні у Старокостянтинівській 

міськрайонній філії Хмельницького об-

ласного центру зайнятості. В першу чер-

чергу юристка розповіла про соціальні гарантії, визначені для ветеранів війни, 

учасників бойових дій, учасників ООС (АТО) Законом України “Про статус ве-

теранів війни, гарантії їх соціального захисту” та іншими нормативно-

правовими актами. Детально зупинилася на питаннях, що стосуються здійснен-

ня перерахунку та виплати щорічної, разової грошової допомоги до 5 травня; 

нарахування та виплати компенсації за невикористану відпустку, як учаснику 

бойових дій; пільги щодо користування комунальними послугами; визнання 

неправомірними дій щодо звільнення з військової служби; передачі земельних 

ділянок безоплатно у власність у межах норм, визначених Земельним кодексом 

України. Під час заходу присутнім також надавалися правові консультацій з 

тематики заходу. 

 

З метою участі у роботі консультаційних пунктів для громадян, протя-

гом  І кварталу 2022 року Старокостянтинівським місцевим центром з надан-

ня безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 2 пунктів кон-

сультування на базі сільських рад, старостинських округів  територіальних 

громад та забезпечено роботу 22 пунктів консультування в центрах зайнято-

сті, установах пробації та інших:  
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05 січня 2022 року юристкою Кра-

силівського бюро правової допомоги на 

базі Хмельницького районного сектору 

№5 Державної установи “Центр пробації” 

у Хмельницькій області, на виконання 

квартального графіку роботи пунктів кон-

сультування громадян, проведено консу-

льтування підоблікових пробації, де обго-

ворили проблемні питання, які виникають 

у даної категорії громадян. Задля отримання консультації до юристки зверну-

лися троє громадян, питання яких стосувались трудового, цивільного та сімей-

ного права. Принагідно громадянам роз'яснено їхні права щодо отримання без-

оплатної правової допомоги. 

12 січня 2022 року головним юрис-

том відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” забезпечено роботу консульта-

ційного пункту на базі Красилівської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. За консультаціями до 

юриста звернулися четверо осіб, які пере-

бувають на обліку в центрі зайнятості. Пи-

тання громадян стосувалися сімейного, адміністративного, трудового та циві-

льного законодавства. Усім охочим надано змістовні консультації з їхніх пи-

тань.  

13 січня 2022 року фахівчиня Тео-

фіпольського бюро правової допомоги за-

безпечила роботу консультаційного пунк-

ту доступу громадян до БПД у відділі на-

дання адміністративних послуг Теофі-

польської селищної ради. За консультаці-

ями з правових питань звернулися троє 

громадян. Питання, з якими зверталися 

громадяни стосувалися порядку спадку-

вання за заповітом, перерахунку пенсії та порядку продажу земельної ділянки. 

Фахівцем надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства та роздано 

інформаційні буклети на правову тематику.  

18 січня 2022 року головним юрис-

том відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” проведено прийом громадян на 

базі Центру надання адміністративних по-

слуг Красилівської міської ради. До юрис-

та звернулися за консультаціями четверо 

осіб, питання яких стосувались зокрема 

цивільного, сімейного, земельного та тру-

дового права. Громадяни отримали змістовні консультації з їхніх питань, а та-

кож буклети з правовою тематикою. 
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26 січня 2022 року, в рамках робо-

ти консультаційного пункту, юристка Те-

офіпольського бюро правової допомоги 

здійснила виїзд у Базалійський старос-

тинський округ Теофіпольської селищної 

територіальної громади. Під час спілку-

вання з місцевими жителями за консуль-

таціями до юристки звернулися шестеро 

громадян з питань земельного, адмініст-

ративного, соціального та цивільного права. Громадян принагідно поінформо-

вано про безоплатну правову допомогу та порядок її отримання.  

 

28 січня 2022 року фахівчинею Те-

офіпольського бюро правової допомоги 

забезпечено роботу консультаційного пу-

нкту доступу до безопалтної правової до-

помоги на базі Теофіпольської районної 

філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості. Завдяки роботі такого пункту 

особи, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості, як безробітні та такі, що шу-

кають роботу, мають можливість не лише 

звернутися до фахівців центру зайнятості за пошуком роботи, а й дізнатися про 

свої права та механізм їх реалізації, отримавши юридичну консультацію. До 

фахівчині за консультаціями звернулися п’ять осіб з питань роз’яснення поряд-

ку оформлення спадщини, порядку залучення до роботи в понаднормовий час 

тощо.  

 

02 лютого 2022 року працював 

консультаційний пункт доступу до пра-

вової допомоги для засуджених до пока-

рань, не пов’язаних з позбавленням волі, 

які перебувають на обліку в Хмельниць-

кому районному секторі №7 філії Дер-

жавної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. Заступниця дире-

ктора місцевого центру надала первинну 

правову допомогу у вигляді юридичних консультацій для трьох мешканців 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. Клієнтів пробації ціка-

вили питання трудового, цивільного та адміністративного права. Після часу 

консультування за участі волонтера БПД, психолога сектору пробації Олексан-

дра Рябова, для присутніх проведено інформаційну бесіду на тему: “Умови та 

порядок нарахування різних видів виплат та допомог”.  Принагідно обговорено 

і питання способу надання правової допомоги та розповсюджено інформаційні 

буклети на правову тематику. 
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04 лютого 2022 року головним юрис-

том сектору «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено консультування гро-

мадян на базі Хмельницького районного се-

ктору №9 філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій. За консультацією 

звернулися троє громадян, які перебувають 

на обліку в секторі пробації. Фахівчинею 

бюро надано роз'яснення згідно норм чинно-

го законодавства та розповсюджено інфор-

маційні буклети на правову тематику.  

 

08 лютого 2022 року фахівцем Краси-

лівського бюро правової допомоги на базі  

Красилівської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості проведено кон-

сультування осіб, які перебувають на обліку 

в центрі зайнятості. Задля отримання консу-

льтацій до юриста звернулися п’ять грома-

дян, які отримали консультації з питань зе-

мельного, пенсійного, цивільного, спадкового та сімейного права. 

 

17 лютого 2022 року фахівчиня відді-

лу безоплатної правової допомоги забезпе-

чила роботу консультаційного пункту на базі 

Старокостянтинівського міського Кризового 

центру. Під час роботи пункту консульту-

вання до фахівчині звернулася жінка, яка ці-

кавилася питанням щодо змісту добросусід-

ства. По завершенню консультування пра-

цівниця центру залишила в користування 

установи друковані матеріали правового характеру. 

 

 21 березня 2022 року юристкою сек-

тору «Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» забезпечено роботу консультаційного 

пункту на базі Хмельницького районного 

сектору №9 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 

До фахівчині звернулися двоє осіб за право-

вою консультацією, яким надано роз'яснення 

згідно норм чинного законодавства. Крім 

цього, працівницею бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забез-

печують право громадян на безоплатну правову допомогу.  
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28 березня 2022 року завідувачем сектору 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» забез-

печено роботу консультаційного пункту доступу 

громадян до БПД на базі Центру надання адмініс-

тративних послуг Теофіпольської селищної ради. 

За консультаціями з правових питань до фахівчи-

ні звернулися троє громадян. Питання, з якими 

зверталися громадяни це: встановлення факту 

внутрішнього переміщення особи та отримання 

відповідної довідки, перелік документів необхід-

ний для отримання статусу ВПО, як ВПО отри-

мати допомогу на проживання. Працівником сек-

тору надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства. 

Під час проведених консультаційних пунктів поширено інформаційні ма-

теріали про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та доведено до відома порядок звернення 

для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В Старокостянтинів-

ському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови для доступу громадян 

до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Доступ до електронних 

сервісів Мін'юсту надано 11 громадянам.  

 

З метою забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи пра-

вових консультацій «WikiLegalAid» Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено підтримання в ак-

туальному стані, попередньо розміщених 25 правових консультацій на платфо-

рмі “WikiLegalAid”.   

 

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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безо-

платної правової допомоги 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, зокрема:  

 

20 січня 2022 року головною юрист-

кою відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги підготовлено 

юридичну консультацію на тему: «Не корис-

туєтеся банківською карткою – подбайте про 

закриття рахунку», яку опубліковано на сто-

рінках самостійного інтернет-ЗМІ м. Старо-

костянтинів «Старкон.City».  

Детальніше: https://bit.ly/35Q1Uzb   

 

https://bit.ly/35Q1Uzb
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20 січня 2022 року на офіційному 

вебсайті Миролюбненської сільської тери-

торіальної громади опубліковано консуль-

таційний матеріал, підготовлений юриста-

ми місцевого центру на тему: «Червона» 

зона відступила. «Жовта» зона - відклю-

чення електроенергії за борги». Детальні-

ше: https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1642686499/  

21 січня 2022 року на офіційному 

вебсайті Теофіпольської селищної терито-

ріальної громади опубліковано консульта-

ційний матеріал на тему: «Як правильно 

укласти договір купівлі-продажу ділянок 

сільськогосподарського призначення?». 

Детальніше: https://bit.ly/3LLqRev  

 

03 лютого 2022 року на сторінках га-

зети «Життя Теофіпольщини» опубліковано 

матеріал про підсумки роботи Теофіпольсь-

кого бюро правової допомоги на тему: «Без-

оплатна правова допомога мешканцям Тео-

фіпольщини за 2021 рік». 

15 лютого 2022 року на офіційному вебсайті Антонінської селищної те-

риторіальної громади фахівцями Красилівського бюро правової допомоги роз-

міщено інформаційні матеріали на теми «ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: що чекає 

тих, хто НЕ задекларує свої статки?» та «Як отримати дозвіл на зброю в Украї-

ні?».  

 

17 лютого 2022 року головною 

юристкою Старокостянтинівського бюро 

правової допомоги підготовлено юридич-

ну консультацію на тему: «Нормативно 

грошова оцінка земельної ділянки: що це 

і для чого?», яку опубліковано в міській 

газеті «Наше місто». 

https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1642686499/
https://bit.ly/3LLqRev
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06 березня 2022 року на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ УНАС.NEWS 

опубліковано матеріал,  підготовлений 

юристами місцевого центру на тему: «Чи 

платити за комунальні послуги під час 

режиму воєнного стану?». Дізнатись бі-

льше: https://bit.ly/37mL1fY   

 

 

15 березня 2022 року на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ УНАС.NEWS 

опубліковано матеріал, підготовлений голо-

вною юристкою відділу безоплатної право-

вої допомоги на тему: «Чи мають право зві-

льнити з роботи у період дії воєнного ста-

ну». Дізнатись більше: https://bit.ly/3JfG0TD     

 

16 та 18 березня 2022 року на офіційному вебсайті Миролюбненської те-

риторіальної громади, а також на сторінках самостійного інтернет-ЗМІ 

м.Старокостянтинів «Старкон.City» опубліковано матеріал щодо порядку отри-

мання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.  

 

18 березня 2022 року на сторінках 

самостійного інтернет ЗМІ Старокостян-

тинівщини “УНАС.NEWS” розміщено 

консультаційний матеріал, підготовлкний 

головною юристкою відділу безоплатної 

правової допомоги на тему: «Збільшення 

тривалості робочого часу, скорочення ві-

дпусток, розірвання трудового договору: 

новації воєнного законодавства». Дізнатись більше: https://bit.ly/3DOw0jh  

https://bit.ly/37mL1fY
https://bit.ly/3JfG0TD
https://bit.ly/3DOw0jh
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31 березня 2022 року на сторінках га-

зети "Життя Старокостянтинівщини" опуб-

ліковано матеріал, підготовлений фахівчи-

нею Старокостянтинівського бюро правової 

допомоги на тему: «Вилучення авто для вій-

ськових потреб: що треба знати». 

 

 

31 березня 2022 року на сторінках 

газети "Життя Теофіпольщини" опубліко-

вано консультаційний матеріал на тему: 

«Куди в умовах воєнного стану можна по-

дати заяву про призначення пенсії». 

 

 

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи працівників та адвокатів, залучених до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на офіційному веб-сайті Координаційного центру 

з надання правової допомоги та сторінці Регіонального центру у соціальній ме-

режі Facebook   
 

12 січня 2022 року опубліковано успішну справу головної юристки від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Олени 

Шмагалової, яка домоглася через суд зупинення стягнення коштів із заробітку 

чоловіка на погашення неіснуючої заборгованості за кредитом у виконавчому 

провадженні, яке здійснювалось на підставі виконавчого напису нотаріуса. Де-

тально тут - https://bit.ly/3LPjtPm  

28 січня 2022 року опубліковано успішну справу, у якій визнати за клієн-

том право на земельну частку (пай) в порядку спадкування допоміг адвокат, що 

співпрацює зі Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрій Сторожук. Детально тут - 

https://bit.ly/3xg0ysP  

 

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

існуючих та розвитку нових механізмів 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено та взято участь у наступних заходах:  

 

18 лютого 2022 року для працівни-

ків місцевого центру проведено внутрішнє 

навчання щодо здійснення кампанії Е-

декларування у 2022 році. 

 

https://bit.ly/3LPjtPm
https://bit.ly/3xg0ysP
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23 лютого 2022 року працівники міс-

цевого центру взяли участь у тренінгу «Пра-

вові та практичні аспекти захисту персона-

льних даних», який проведено Регіональним 

представником Уповноваженого ВРУ з прав 

людини в Хмельницькій області спільно з 

Регіональним центром з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги у Хмель-

ницькій області для працівників місцевих центрів з надання БВПД Хмельниць-

кої області. 

16 березня 2022 року для юристів си-

стеми безоплатної правової допомоги на 

Хмельниччині у Регіональному центрі з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги у Хмельницької області організовано 

вебінар на тему: «Актуальні зміни до зако-

нодавства, внесені у зв’язку із запроваджен-

ням правового режиму воєнного стану», од-

нією із спікерів якого виступила головна юристка відділу безоплатної правової 

допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Вебінар проведено для працівників місцевих центрів 

з надання БВПД Хмельницької області. 

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

місцевого центру, які надають безоплатну правову допомогу, протягом звітного 

періоду з 01.01.2022 по 28.02.2022 працівники Старокостянтинівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги брали участь у 

навчальних вебінарах з правових питань, організованих мережею правових 

клубів PRAVOKATOR. 

 

З метою поширення інформації про можливість використання альтер-

нативних способів врегулювання спорів за допомогою медіації: 

 

 06 січня 2022 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської селищної територіальної 

громади опубліковано матеріал фахівчині Тео-

фіпольського бюро правової допомоги на тему: 

«Закон про медіацію відкриває нові можливості 

клієнтам системи БПД». 

  15 лютого 2022 року на сторінках самос-

тійного інтернет ЗМІ Старокостянтинівщини 

“УНАС.NEWS” розміщено матеріал, підготов-

лений головною юристкою відділу безоплатної 

правової допомоги на тему: «Вийти з конфлікту і 

зберегти стосунки». Дізнатись більше: 

https://cutt.ly/RFs3Jua  

https://cutt.ly/RFs3Jua
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[1.4] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущен-

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

законом (в адміністративному та кримінальному процесі) 

 

З метою 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 проведено наступні заходи:  

 

 12 січня 2022 року юристка міс-

цевого центру разом із заступницею ди-

ректора місцевого центру взяли участь 

в правопросвітницькому заході для 

суб’єктів пробації , при перегляді та об-

говоренні документального фільму 

“Металобрухт” в режимі онлайн на пла-

тформі Zoom, організатором якого ви-

ступив Хмельницький районний сектор 

№7 філії Державної установи "Центр пробації" у Хмельницькій області. Під час 

заходу юристки виступили експертами заходу, де роз’яснили аспекти здійснен-

ня операцій з металобрухтом. Законодавством чітко встановлено, що право 

здійснювати операції з металобрухтом мають лише спеціалізовані металургійні 

підприємства, а також їх пункти. Також фахівчині відмітили, що відповідно до 

Закону України “Про металобрухт” особи, винні у порушенні законодавства, 

що регулює здійснення операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, ци-

вільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законами України. 

 

09 лютого 2022 року заступниця 

директора місцевого центру та завідувач 

сектору “Теофіпольське бюро правової 

допомоги” взяли участь у якості експер-

тів при перегляді та обговоренні докуме-

нтального фільму “Мова” в режимі он-

лайн на платформі Zoom. Показ фільму 

здійснено для підоблікових Хмельниць-

кого районного сектору №7 філії Держа-

вної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. Під час заходу фахів-

чиня Теофіпольського бюро зробила акцент на фільм з юридичної точки зору, а 

саме зупинилася на основних положеннях Закону України “Про забезпечення 

функціонування української мови як державної”. Зазначила про правовий ста-

тус української мови як державної; повідомила, що всі надавачі послуг, незале-

жно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати ін-

формацію про товари і послуги українською мовою. У свою чергу заступниця 

директора розповіла як діяти у разі відмови обслуговувати громадян українсь-

кою мовою та яка відповідальність передбачена за порушення вимог Закону. 
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23 лютого 2022 року головна юри-

стка Старокостянтинівського бюро пра-

вової допомоги взяла участь у перегляді 

та обговоренні документального фільму з 

колекції Docudays UA “Крим SOS” в ре-

жимі онлайн, для суб’єктів пробації  

Хмельницького районного сектору №7. 

Під час заходу фахівчиня бюро виступи-

ла юридичним експертом заходу і зроби-

ла акцент на проблемі питання забезпе-

чення прав внутрішньо переміщених осіб, які виникли під час окупації Кримсь-

кого півострова та збройного конфлікту на території Донецької, Луганської об-

ластей. Так, юристка поінформувала присутніх про права внутрішньо перемі-

щених осіб, які визначені у Законі України “Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб”, а також зауважила, що відповідно до Закону 

України “Про безоплатну правову допомогу”, внутрішньо переміщеним особам 

надано право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 
 
 


